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PengantarPenerbit

Segala puji bagi Allatr &, Tuhan semesta alam, yang senantiasa

melimpahkan ralrmat dan kasih sapng-Nya kepada urnm manusi4 me,nuntun

kita untuk terus menggali ilmuyang ditebarkan di setiap ciptaan-Np, serta

menjaga agama-Nya de,ngan memberikan tongkat estafet misi kenabian

kepadaparaulama

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepadajunjungan

dan suriteladanyang diakui oleh lawan dan kawan, Muhammad $. Juga

kepada keluarga dan selurutr sahabatrya serta orang-orang yang mengilarti

pehmjuknya hingga Hari Pembalasan

Buku yang berada di tangan pembaca adalah salatr satu karya Ibnu

Daqiq Al Id (W. 702 tt). Buku yang diberi judul lhkamul Ahkam lnr
menjelaskan klrtr,b Ut ddul Alil(m@aAbdul Ghani Al N{aqdisi (W. 600

fD. Hadib-badits yang temdapat dalam Undah Al A],kmradalah hadits hkunt
png diriwayatkan olehAl Bukhari dan Mulirn

Sernoga buku png lomi persernbahkan ini dapat menrperkaya khazanatr

pengetatnrandanliteraturlslamkit4 sertamenrberikankonsuibusipositifrurtrk

pengernbangan agama Islam di tanatr air.

Sesungguhnya setiap manusia adalah rnakhluk yang tidak bisa luput

dari kesalahan dan kekelinraru karena kesempurnaan hanya milik Allah &,
maka lcitik dan saran yarrB membangun sangat dihar4kan dari pembaca

yang budimarl sehingga kami dryat mempersembahkan buku serta karya

nrlis nglebihbaikdmlebihbermutu
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KATA PENGANTAR

Bism illa a h ir ra h maanir nhiim

[Syaikh Al Qadhi Imaduddin Isma'il bin Tajuddin Ahmad bin

Sa'id Muhammad hnu Al Atsir Al Halabi Asy-Syafi'i berkata].1

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menerangi pandangan

dengan hakikat-hakikat ma'rifah-Nya, yang membentuk fikiran-fikiran

sebagai khazanah-khazanah untuk kedetailan keindahan-Ngn, yang

meresapkan esensi ke dalam hati dari hikmah-hikmah-N5n, dan menjadi

bintang-bintang pefunjuk bersinar terang dengan berdzikir kepada-Nya.

Aku memuji-Nya, dan tidak'ada yang berhak terhadap pujian yang

hakiki selain-Nya, dan aku meyakini adanya kekurangan pada setiap

yang dilakukan hamba yang berupa kesyukuran terhadap nikmat-

nikmat-Nya dan niatrya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan

selain Allah semata, tidak ada sekufu bagi-Nya, dengan kesaksikan yang

menjadi penyelamat dan wasilah, serta penjamin tingginya derajat. Dan

aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan ufusan-Nya

yang diutus-Nya ketika jalan-jalan keimanan telah terhapus jejak-

jejaknya, telah redup cahaya-cahayanya, telah lernah tonggak-

1 Tambahan ini hanya terdapat di dalam cetakan Al Muniriph saja, dan itu
dipenuhi dengan kesalahan historis yang mengherankan.
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tonggaknya, dan tidak lagi diketahui tempatnya. Lalu beliau #
mengokohkan rambu-rambunya yang telah pudar dan mengobati dari

sakitnya dalam meneguhkan kalimat tauhid sebagaimana bilamana

sembuh, rnenjelaskan jalan petunjuk bagi yang ingin menempuhnya,

menunjukkan kantong-kantong kebahagiaan bagr yang ingin

memilikinya, dan mengenalkan mulianya kebenamn setelah sebelumnya

tidak diketahui, serta menegakkan timbangan syariat dengan mengikuti

perintah dan larangan setelah sebelumnya alam wujud sempat hampa

darinya. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada beliau, kepada

keluarganya dan para sahabatnya, yang layak mendapat kemuliaan dan

keluhuran, 5nng telah menyandang kebaikan-kebaikan dengan semegah-

megahnya pehiasan, sehingga mereka menjadi para saksi Allah di bumi-

Nya, melaksanakan perintah-perintah-Nya dengan sunnahnya dan

fardhunya, membukakan lebar{ebar pinfu keimanan, menempatkan

para hamba pada posisi bintang-bintang yang dari sifulah terpancamya

rambu-rambu pefunjuk dan bersinamya lampu-lampu yang berkilauan.

Maka mereka itu adalah sarana-sarana keselamatan, dan yang

diisyaratkan oleh firman-Nya & 'Allah almn maninggikan oftng-oftng

yang beriman di antaramu dan orzng-oftng Snng diben ilmu

pengetahuan beberapa derajat (Qs. Al Mujaadilah t58]: 11). Semoga

shalawat senantiasa dilimpahkan kepada mereka selama masih ada

orang alim yang berilmu dan selama rambu-rambu mengokohkan agama

ini.

Wafu'd. Karena ilmu merupakan sesuafu yang paling mulia di

alam wujud, dan paling agung di antara nikmat-nikmat yang Allah

anugerahkan kepada para hamba-Nya serta paling baik, maka Allah

memuliakan siapa yang dipilih-Nya dari mereka dengan simbol ini, serta

mengenakannya dengan pakaian-pakaian takwa dan kesantunan. Ketika

selain mereka terbuai dengan pakaian pinjaman, Allah mengkhususkan
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mereka dengan hiasan, yaifu menyertakan penyebutan mereka dengan

penyebutan-Nya, serta menruliakan mereka dengan kesal$ian akan

keesaan-Nya. Maka sudah selaSnknya mereka bersyukur kepada-Nya.

Kemudian Anah juga menghiasi sifat ;lereka dengan sifat-Nya,

menjadikan pemetikan kebahagiaan oleh'mereka dengan kedekatan

yang sangat dekat ini, memuliakan mereka atas kebanyakan para

maktrluk-Nya, mengarahkan para hamba-Nya ke jalan kebenaran dan

jalurjalur melalui mereka, menghendaki kebaikan bagi mereka dengan

mernberikan pernahaman kepada mereka dahm masalah agama,

memerintahkan para hamba unfuk mengikuti mereka karena mereka

berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, memuliakan mereka

dengan kekhususan masing-masing mereka dan kernuliaanya. Dan Allah

mernuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai pervaris para

nabi-Nya, dan memuliakan ilmu di atas ibadah selqm-e itu diEmalkan.

Nabi $ bersabda,

{t-lir tL -:*r', ,y ; ,-?it'ir, ;"1at, lXt ;.
.eL iryr? ]:zjt

"Jamk) anbm oftrng alim dan ahli ibadah adatah smtus denj,at,

anbra tiap-tkp demjat berjank tujuh puluh bhun perjalanan 5nng
ditanpuh oleh lomptan lruda pcuanl.uz

2 HR. Al Ashbahani dari AMullah bin Umar ig, dengan redaksi:
'zt'l*;;' r,it';&fri,y crtu',yg o# )yt d" S.u;r'Sg

"Kelebihan onng allm abs ahli ibadah adalah tujuh puluh demjat, Jmng mana
jamk antan tiap denjat adalah sej,auh fujuh puluh khun gng
ditempuh oleh kuda gng lari4a kencang." iriir dengan dhammah pada 6aa '

dan sukun pada dhaadh, artinln l]r.;ir (lompatan). ll:.air adalah kuda yang
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Tilak ada 3glg dinralcsdlor d€rgr itl sdah iforu lzqg
berrnanfaat, Flg m€ngarfultan trarapr lrr4rda lrcridhaan Alah dilt
yang m€ndatangkan rnmhat uataufnrn fugur anal Sprlg s€dildL

S€tdah alnr rnerryetahrl p€rihal ffi, rrhlra aku pn tatu bahm

alnr t€ngah b€rpaetg dari itu di ata &u drya'unslnr tn*i anr

b€r$mam3: Sesng$fiq,a tdah da k€ngim pada drilor [tl&rr
rnahm b€rlalu hnpa rnanfaat, s€rn€ntafia wrurftu terus berlo.rang. Itl&
alil pun bertdtad untdr t€guh d€ltgan htrabar*habar

Rasulullah t Fng denganq,a ahr bedranp sdilnat dai bahqNa

tersebut, dan ah ternrmrk pan pengfut qFdirt dan tulorrrlndornnSp

png s.rci. I[aka aku pm mernihh wftft rsrdrafal kitab yarfg ffierd
dengan Al Udalr lffta Al Irnarn Al l{affdr Abdul Gtnni rohirmalanllah,

yang di$$urrq;a berrdasa*an babts ffit dm nrencdrnftar tma
ratus hadib. Lalu alrlr dapat sdiirp hfrdr ddhtla p€rlu p€flSatmr
dan pengloif,iin, s€rta mernahrlran peq,hdrapan dan penehtn. Ifuana
sabda Nabi $ adalah htur 3ang &ernilri detpn perrn#+errmna

makna, dan fidak ada yang dapat mengeeladen tdsnatUUernlrrtn
kecuali omngcang Fng rnendalarn frrr.ur5;a, yang fikirdrrya tdah

m€ncapal k€dahn malma=rnakna. I[aka aku prn mengkam fu dili Al

Qadhi lf,adh rahimalrullah mdalui kitab 3png dilrcnal dengm rrnnra Al
Alotnl, Ialu aku dapati kitab itu di dahn Sqatxxn mencalop FfS
rinci dan 1nng rnasih global, ruunun lritab ifu ttar4la rner$aagm ha&s-

hadits Irnam Muslim bin Al Hqhr. Ik€na ihr aku mernlfrr mfrfr
mengetahui rnakna-rnakna hadits yang dikerrukalon oleh pengildg /4/

Umdah, yang disandarkamya keeada kedua inErn: Al Brkhai &n

dipersiapkan unfuk lomba pacrrn hda Frlg dberi rnakan dengan cra yaqg

L*nrsurs.
3 Di dahm naskah (ud dcantwnlon 'Elahaya'di atas lGlirnat "Tip.r. da1n,'dan

alru pastikan mengganti "Alar bergurnaml
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Muslim -rahimahumallaF Tapi aku tidak menemukan dari ulama masa

ini yang mengetahui benfuk ini, kecuali safu-safunya di masanya, safu-

sahrnya di zamannya, perantara kemuliaan, penpmbung,yang akhir

dengan yang awal, Asy-Syaikh Al AIim Al Fadhil, Al Wara Az-7ahid,

hujjah para ulama, teladah para ahli balaghah, pemuka pam zahid,

peninggalan para salaf, pernberi fatwa kaum muslimin, Abu Al Fath

Taqiyyuddin Muharnmad Ibnu fuy-Syakh Al Imam Majduddin Abu Al

Husain Ali bin Wahb bin Muthi' Al Qusyairi rahimahullah, yang

mengamalkan ilmunya, yang mendalam pemahamannya dan dalam

memeberikan pemahaman, yang mengikuti apa lnng diperintahkan

Allah dari hikmah-hikmah-Nya, sernoga Allah merahmatinya dan

memberikan manfaat melaluin5n. Sesungguhnya dia yang telah melebihi

para ulama sekelasnya, dan menyandang berbagai kebaikan sehingga

layak dijadikan perumpamaan. Karena tu, *u.-tuj$T hqaRanku

kepadanya, dan berusaha untuk memahami makna-makna kitab

melaluinya, sehingga dapat mengetahui maksud Snng dikehendaki. Aku

memperhatikan dengan seksama apa yang dikernukakannya. Dia pun

mendiktekan kepada aku makna-rnakna dari setiap teknik yang tidak

umum, dan setiap makna yang jauh dari yang lainnln, yang saat itu

terlintas di benaknya, maka ihr baginya adalah dekat. Maka aku pun

tertarik dengan apa yang dikernukakannya, dan aku menggali

kedalaman keutamaannya, dengan hampan dapat mengernukakan apa

yang dikemukakannya. Karena menuntut ilmu adalah ka,r,rajiban setiap

muslim, maka aku memilih unfuk termasuk di antara pam penuntutrya.

Jika aku tidak mati sebagai orang alim, setidaknya aku mati sebagai

seorang penuntut ilmu. Semoga dengan keikhlasan dalam hal itu Allah

menghapuskan sebagian beban dosadosaku di dunia, serta de4gan

pemaafan-Nya mengampuni dosadosaku manakala aku dtadili

karenanya dan aku tidak punya alasan kecuali pengakuanku. Aku telah

5IhkamulAhkam



memsa yakin bahwa harapan aku akan berhasil dengan berpedoman

pada apa yang disebutkan di dalam As-Sunnah, dan aku mengharapkan

makna sabda Nabi $,

.^Ar Jw* i?tr Sa:, * *'Jli-tr,"rb |rtr, i
."Ehmngsiapa menempuh suafu jalan unfuk menuntut ilmu, mal<a

Allah akan mernudahkan bagrnW jalan menuju surga."4 Aku menyebut

faidah{aidah yang aku himpun dan aku temukan: Ihkam Al Ahkam fi
Syarh Ahadits e$d Al Anam, semoga Allah melimpahkan shalawat,

salam dan kemuliaan kepada beliau, dan semoga Allah menjadikan ifu

abadi hingga hari kiamat, serta mengganti dosadosa gnng dibenci

menjadi penyelamat dan pelindung. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas

apa yang dikehendakFNr.s

Oleh:

Imaduddin bin Al Atsir

4 HR. Muslim, se@ra panjang lebar; Abu Daud; At-Tirmi&i; An-Nasa'l; Ibnu

Majah; Ibnu Hibban di dalam Shahilrnya; dan Al Hakim, dan dia mengatakan,
"Hadits ini shahih menurut s5rarat Al Bukhari dan Muslim-."

5 Pengantar ini dihrlis oleh Imaduddin bin Al Atsir, yang mendapatkan dikte

$arhln dari pengarangnlra. Oleh karena itu udak disebutkan di dalam nrlkilan
naskah asli yang dibacakan kepada Syaikh Ibnu Daqiq Al Id. Semgntara aku

telah menyebutkannya di dalam cabangcabangnya.

6 Inmmulenkam



PENDAHI.JLUAN

Bismillaah ir mhmanir mhiim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Raja Yang Maha Kuasa,

Yang Maha Ba lagi Maha Perkasa. Aku bersaksi, bahrra tidak ada

sesembahan 5nng haq selain Allah sernata, tidak sekutu bagi-Nya, Tuhan

sernua langit dan bumi serta segala 5nng ada di antara keduanya, Yang

Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dan aku bersaksi, bahwa

Muhammad adalah hamba-Ngn dan uhrsan-Nya yang terpilih, sexnoga

Allah melimpahkan shawalat kepadanya dan keluarganya beserta para

sahabatnya yang suci nan baik.

Amma ba'd. Beberap3 ikhwan telah meminta kepadaku untuk

membuat himpunan hadits-hadits tentang hukum secaftr ringkas yang

disepakati oleh Abu AMullah bin Isma'il bin Ibrahim AI Bukhari dan

Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An-Naisaburi, maka aku

pun memenuhinya dengan hampan dapat mendatangkan manfaat

dengan menghimpunnln. ;

7IhkamulAhkam



Semoga Allah & mengaruniakan manfaatrya kepada kita, dan

juga kepada yang menulisnya, mendengamya, membacanya,

menghafalnya, atau melihatrya. Dan menjadikannya sebagai amalan

5nng ikhlas untuk mendapatkan keridhan-Nya yang Maha Mulia, yang

akan mendatangkan perolehan apa !,ang ada di sisi-Nya, 5nifu surga

kenikmatan, maka cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah

adalah sebaik-baik Pelindung.

Oleh:

AI Imam Al Hafizh, Abu Muhammad

AMul Ghani Al Maqdisi

Bismillaahirmhmaanirrahiim. Ya Tuhanku, tolonglah dan berilah

petunjuk.

Alhamdutiltah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Semoga shalawat dan salam yang sebanlnk-ban!,aknln dilimpahkan

kepada Muhammad dan keluarga Muhammad.5

Oleh:

Syaikh Ibnu Daqiq Al Id

5 Pendahuluan Syaikh hnu Daqiq Al Id di dalam naskah aslinya yang menjadi
sandaran kami.
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KITAB TI.IAI-IARAH

jnr Jyr'q- ,JB &?nr *at 7U, i'# oi -\
-'1 u :y)q Gt- y6u;it:.}!r q,ii * t {' hr,*
'J;4t ,#,n, Jf '^f;+'.rg'# ,ai c urt ,F.dt:
,tlLi:fr 1i1r ,f ,1+; t3', A'^i;+ Uk ;,t ii;:r:j ht J

d! 4 j^-yt

1. Dari Umar bin Khaththab rg, dia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah $ bersabda, 'SaungguhnSa sqala annl p*buabn itu
terganfung pada niatn5n-niabz5n {alam riwayat latn: pda niabtSn-, dan

bagi setiap orang adalah apa yang diniatkann5n. Karena

itu, bamngsiapa yang hijmhn5n kepada Allah dan Rasul-Nya, maka

hijmhryn itu kepada Allah dan Rasul-N5a, dan bamngsiapa Wg

.il;aY
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hijrahn5n kepada dunia untuk dinihnSp atau wanita untuk dinikahing,

maka hijnhn5a itu kepada aF tang dia hiimh kepdanyd."T

Penlelasan:

Abu Hafsh Umar bin Khaththab bin Mfail bh Abdul Uzza bin

Riyah -dengan kasmh pada ra ' tanpa titik, lalu 5aa' setelahngra,

sementara akhimya dan yang setelahnya adalah haa'tanpa tiuk (g(-lF

Ibnu AMullah bin aurth bin Razah -dengan fathah pada ma 'tanpa

titik, lalu setelahnya raaybeatlrfrk dan haa' tarrya UUk (Ct3iF bin Adi bin

Ka'b Al Qurasyr Al Adawi. Nasabnya berterru dengan nasab Rasulullah

$ pada Ka'b bin Luay. [Umar memeluk Islam di Mel&ah dahulu, dan

turut serh dalam sernua pep€rangan. Menjabat sebagai khalifah setelah

7 HR. Al Bukhari, di dalam hfiab SlnhilTnp dari bebempa jalur periwayatan

dengan perbedaan redaksinp. Dia menyebutkannyra di turuh tempat.

HR. Muslim, di akhir htab Jihad, dengan redaksi:

,si 6 yi) rllp Fu irati a1

"fuuzguhn1,a sqala amal itu teryantung nia(njm), dan samggthng bgi
setiap omng adalah ap yang diniatkannya,"hingga akhir hadits dengan redaksi
yang panjang.

HR. Abu Daud pada pembahasan: Thalak; At-Tirmidzi pada pembahasan:

Hudud; An-Nasa'i di empat bab di dalam kitab SunanNya; Ibnu Majah pada
pembahasan: Zuhud; Imam Ahmad di dalam Musnadnya; Ad-Daraquthni; Ibnu

Hibban dan Al Baihaqi.

Tidak ada seorcmg pun dari para penyusun kitab-kitab rujukan 5nng tidak
meriwayatlannya selain Malik, dan keliru orang yang mengatakan bahwa Malik
meriwayatlannya dalam Muwaththa Lnya. HR. AsySynfili daringra.
i Fr lniat), menurut Al Khaththabi adalah anda memaksudkan sesuafu dengan

hati anda, dan anda mengerahkan daya upaln anda unfuk melakukannya.
Tempatnlp di dalam hati. Orang yang menyatakan bahwa pengucapan niat
adalah sunnah, maka dia telah berspekulasi dan dibuat-buat, serta keluar dari
hakikat bahasa dan hakikat sgr'ij4ah.

l0 IhkamulAhkam



Abu Bakar Ash-Shiddiq. Terbunuh pada tahun 23 ffiiirl /ah pada bukr
Dzulhijjah tanggal 4, ada juga yang berpendapat tanggal 3J.8

Pembahasan tentang hadits ini dari beberapa segi: 
i"iia_

Pertama: Pengarang rahimahullaft memulai dengannya karena

keterkaitannya dengan pernbahasan: Thaharah. Dan juga mengikuti

pendapat para pendahulu yang mengatakan, bahwa sernestinya

mernulai dengannya di dalam setiap karlaa, serta realitasnya memang

bertepatan dengan pendapat ifu.

Kedua, IGta rijl belfungsi untuk mernbatasi, sebagaimana yang

dinyatakan di dalam ilmu ushul, karena Ibnu Abbas rg mernahami

pembatasan itu dari saMa Rasulullah $, i', Ao +tJ.)ti1
"SaungguhnSn riba harya ta&ptpda parundaan," namun disanggah

dengan dalil lainnya gBng mengindikasil{an haramnya riba al kdhl
(pertambahar/mengutamakan safu dari lainnya)e, rlamun hal ini tdak

menyanggah pemahamannya tentang pernbatasan, dan dalam hal ini

telah ada kesepaktan bahwa kata ini mernang berfungsi untuk

membatasi. Makna pernbahasan di sini penetapan hukum dalam hal

tersebut dan menafikan (meniadakan) apa !,ang selainn5n. [alu, apakah

I Apu yang di antara dua tanda kurung siku tidak terdapat di dalam naskah asli
yang menjadi sandaran kami.

9 Yaitu apa yang diriwaptkan oleh Ahmad dan Al Bukhari dari Abu Sa'id,

2l t ;';;i l". tu., Fry+, #!'#ti, l#u.' hlt 1,?u'/iti,,*Su.aaair,,yioy .+rri
.6rluistg

"Emas dengan emas, pemk dengan pemk, gandun dengan gandum, kurma
dengan kurma, jewawut dengan jewawut, dan gamm dengan Spfttm, harys
sejenis dan kontan. Bamngsiapa tnng mernmbh atau minta ditambah, maka

dia telah melakul<an ih." lni jelas menyatakan hammnp riba al ladhl
(pertambahan /mengutamakan sahr dari lainnya).
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penafian sestratu yang selainnya ifu karena konsekr,vensi makna lafazh

atau berdasarkan indikasi dari pemahaman terhadap hal itu? Mengenai

hal ini ada pernbahasannya.

Ketiga: Jika telah pasti bahwa kata itu berfungsi untuk

mernbatasi, maka terkadang berkonsekurensi membatasi secara muflak,

dan terkadang berkonsel$rensi membatasi secara khusus, dan hal itu

dapat difahami dengan indikator-indikator dan redaksinya, seperti firman

Allah &,.jS'*jf t;ll "saungguhn5m kamu hanyalah seorz,ng pemberi

peingatan '(Qs.Ar-Ra'd [13]: 7).

Zhahir firman di atas, pembatasan bagi Rasulullah $ untuk

memberi peringatan. Namun (tugas) Rasulullah tidak terbatas hanya

dalam memberi peringatan, tapi beliau juga memiliki banyak sifat yang

baik, seperti menyarnpailon berita gembim dan sebagainya. Namun

yang difahami dari redaksi itu mengindikasikan pembatasannya pada

pemberian peringatan bagi yang beriman, dan menafikan stafusnya

sebagai yang mampu menurunkan bukfi-bukfi seperti Snng dikeh€ndald

oleh orang-oftmg kafir. Dernikian juga sabda beliau $,

"e or+Lisr: *.6c:t
"Saungguhryp aku ini hanglah manusia biaa, sementam

lalian mengadul<an pakam kepadaku."

Maknanya: Pembatasan pada segi kemanusiaan dibanding

dengan mengetahui hal-hal yang bathin dalam perselisihan, bukan

dibandingkan dengan segala sesuafu, karena RasLilullah $, memiliki

banyak siht-siht lainnya. Dernikian juga firman Allah &, gfur irair r;rf

""-; nsaungguhn5a kehidupan dunia hanyalah pqttninan" (Qs.
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Muhammad [47l.: 36) mengindikasikan -wllahu a'bnr pembatasan

berdasarkan jejak-jejaknya. Adapun berdasarkan apa yang terdapat di

dalam perihalnya, maka itu bisa menjadi jalan menuju kebaikan. Atau

hal ini berdasarkan dominasi mayoritas dalam menghukumi atas yang

minoritas. Oleh karena itu, bila terdapat lafazh t1i1, maka perhatikaniah,

bila konteks dan maksud dari redaksi menunjukkan pembatasan pada

sesuatu yang khusus, maka katakanlah demikian, dan bila tidak

menunjukkan pembatasan pada sesuafu yang khusus maka artikanlah

pembatasan itu secara mutlak. Termasrk dalam hal ini adalah sabda

Nabi {$,

*3ulr-tri *1
"Saunguhnja sqala amal perbwbn ifu tetgantung pda

niahg-niah5a.' Wallahu a'lam.

Keempat: Apa yang terkait dengan anggota tubuh dan hati

terkadang disebut iuga'Fe (amal), namun gnng lebih difahami adalah

mengkhususf.u" J.i' (amal) sebagai gj3-JtifUif (perbuatan anggota

tubuh), walaupun apa yang terkait dengan hati juga disebut sebagai jii
tr.

,./JkX. (perbuatan perbuatan hati). Aku lihat sebagian dari kalangan yang

b"rrilang pendapat akhir-akhir ini mengkhususkan amal sebagai sesuatu

yang tidak berupa perkataan, dan mengeluarkan perkataan dari itu.10

10 Adalah mengherankan dari Al Haftzh dimana dia berkata dahm Al Fat-h,
"Yang benar, bahwa perkataan tidak termasuk amal secarcI hakikat, tapi
termasuk amal secara kiasan. Demikian juga perbuatan, berdasarkan firman
Allah &,

el;jt-,:tiyi y
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Menurutku, ini jauh dari mengena. Semestinya lafazh 'S-;i', mencakup

semua perbuatan anggota fubuh. Memang benar jika mengkhususkan

lafazh i-lait dengan pengertian itu bisa lebih mendekati, karena mereka

menggunakan keduan5ra secara bersinergi, sehingga mereka

mengatakan' lttyt,i iuili (perbuatan dan perkataan). Menurutku, tidak

ada keraguan bahwa yang dimaksud di dalam hadits ini mencakup juga

iriiti(perkataan) . Wallahu aLam.

Kelima, Sabda beliau S, ru3r,. lluOti bmal perbmtan itu

tergantung niatzjal, di sini ada mudhaf Snng dibuang. Para ahli fikih

berbeda pendapat dalam memperkimkann5n, mereka lnng
mensyamtkan niat mernperkirakannSn, 9:lE! rJ6iti L7 1sahryn suatu

amal adalah berdasarkan niatnya), atau gnng mendekati itu.

Adapun mereka yang fidak menq;amtkannya,

memperkirakannyar gu*lu, J6ili iJfi (".-pumanya amal perbuatan

berdasarkan niatnga), atau yang mendekati ifu.

Pendapat pertama dipandang lehrh njih (diunggulkan), bahwa

keabsahan lebih memastikan hakikat daripada kesernpumaan, maka

mengartikannln demikian adalah lebih baik, karena lnng lebih

memastikan unfuk sesuafu tentu lebih dekat kepada apa lnng terdetik di

dalam benak kefika memutlakkan lafazhnya, sehingga mengartikannya

demikian adalah lebih tepat.

'Uila Tuharunu menghendaki, niscala mqel<a tidak mengqjalannW."(Qs. Al
An'aam.[6]: 112) setelah kalimat firman-Nya,

$;j r$ o?':
"Perl<aban-perl<ataan gang indah-indah unfuk menipu (manusia)." (Qs. AI

An'aam [6[ 112)
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Terkadang juga mereka memperkirakannya' JL#!i )u-$r UJ1

Pt f'Ju: (Sesungguhqn dianggapnya amat perbuatan berdasar'kan

niatnya). Sebagian mereka mendekatkan dengan perumpamaan-

perumpaan yang serupa dengan itu, seperti, )t-*Juri:,r Ur r-;Jl

(sesungguhnya kerajaan ifu terganfung orang-oftmgnya), yakni tegak dan

keberadaannva. ftl,irr, dA!6Jg (sesungguhnya [tegaknyat orang-omng

tergantung harta). *!j|.it;i' t-1Il (sesungguhnya tegaknya harta

tergantung rakyat), ,*jl l+jr 6r(dan sesunggunya tegaknya rakyat

terganhrng pada keadilan). Semua itu mernaksudkan, bahwa tegaknya

hal-hal tersebut adalah dengan perkara-perkara ini.

Keenam' Sabda beliau *, .diJa;t S3.v,ly "Dan

bagi setiap omng adalah u*'rrrn diniatkann5n," ini

mengindikasikan, bahwa siapa png meniatkan sesuafu maka dia akair

memperolehnya, dan apa lrang tidak diniatkannya maka tidak

diperolehnya, sehingga termasuk dalam hal ini adalah berbagai masalah

yang tidak terhingga banyaknya. Karena ifu mereka mengagungkan

hadits ini, dimana sebagian mereka berkata, "Hadits: 9:l$u: iCili bmal

perbuatan ifu teryanfung niahrya) mencakup dua pertiga ilmu." Karena

setiap masalah khilafitlph yang disertai dengan niat padanya, maka

anda bisa berdalih dengan ini dalam menyatakan tercapainya apa yang

diniatkan itu. Dan setiap masalah khilafi5ryah yang tidak disertai niat

padanya, maka anda bisa berdalih dengan ini dalam menyatakan tidak

tercapainya apa yang terjadi di dalam perdebatan. [Nanti akan

dikemukakan apa yang membatasi kemutlakan inil.ll Jika ada dalil dari

11 Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini tidak terdapat di dalam naskah

asli dan tidak pula di dalam naskah (.,',).
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Iuar yang mengindikasikan bahwa apa yang diniatkan tidak tercapai,

atau bahwa apa yang tidak diniatkan tercapai, maka yang rajih ifu telah

diamalkan (dilakukan), dan mengkhususkan keumuman ini.

Ketuiuh: Sabda beliau,

li"tr l' Jt 'i:;+Uk'F
"Bamngsiap gng hijmhng kepada Allah dan Flasul-Nya."

Sebutan hijrah mencakup beberapa hal.

Hijrah pertama: Ke Habasyah, yaitu ketika kaum kuffar

menganiaya para sahabat.

Hiirah kedua: Dari Mekkah ke Madinah.

Hiirah ketiga: Hijrahryn kabilah-kabilah kepada Nabi $
unfuk mernpelaiari syariat-synriat, kernudian kernbali ke ternpat-ternpat

mereka semula, lalu mengajari kaum mereka.

Hiirah keempat: Hijrahnya orang yang memeluk Islam dari

kalangan penduduk Mekkah untuk datang kepada Nabi $, kemudian

kernbali ke Mekkah.

Hiirah kelima: Hijrah dari apa yang dilarang Allah. Makna

dan hukum hadits ini mencakup semua itu, hanya saja sebabnya

mengindikasikan, bahwa yang dimaksud oleh hadits ini adalah hijmh

dari Mekkah ke Madinah, karena mereka menukil, bahwa ada seorang

lelaki yang hijrah dari Mekkah ke Madinah tanpa menginginkan

keutamaan hijmh itu, tapi dia keluar unfuk menikahi seorang wanita

yang bemama Ummu Qais, maka dia pun disebut muhajir ummi qais

(yang hijrah demi Ummu Qais).lz Karena itulah di dalam hadits ini

i2 HR. Ath-Thabarani dalam Al Kabirdengan sanad !,ang para perawinya biqah,
dari Ibnu Mas'ud rg5, dia berkata, "Di antara kami ada seorang lelaki grang
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dikhususkan penyebutan tentang wanita, dan tidak merincikan niat-niat

lainnyn yang mungkin ada di dalam hfrah 5nng bempa maksud-maksud

duniawi, kernudian menyertakan kedtrniaan.

Kedelapan: Yang ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab,

bahwa kata syarat dan penimpalnya, serta mubtada' atau Hiabar

haruslah berbeda, namun di sini sama (tidak berbeda), yaitu pada

redaksi:

ly,rj;u' Jt f;4 l;, i' J 'n:;+Uk'#
(Karena itu, banngsiap 5nng hijmhng kepada Allah dan Rasul-

Nga, maka hijnhnjn itu kepada Allah dan Rasul-Nlal. Jawabannya'

Bahwa perkiraannya: Karena ifu, barangsiapa yang hijrahnya kepada

Allah dan Rasul-Nya secara niat dan maksud (tujudn), maka hijrahnya itu

kepada Allah dan Rasul-Nya secara hukum dan syariat.

Kesembilan: Sebagian ulama konternporer dari kalangan ahli

hadits mulai membuat karangan (kartra) mengenai sebab-sebab

(munculnya) hadits, sebagaimana karangan-karangan tentang sebab-

sebab funrnnya Al Kitab yang mulia, lalu aku membaca sebagian kecil

dari itu, dan hadits ini -sebagaimana hikmah yang telah kami

kemukakan mengenai Muhajir Ummi Qais-, terdapat di dalam sebab

yang termasuk kategori ini. Selain itu, masih banyak hal-hal serupa

lainnya yang bisa ditemukan di sana bagi yang ingin menelusurinya lebih

jauh.

melamar seorang wanita yrang bemama Ummu Qais, namun wanita itu [dak
mau dinikahinya kecuali dia melakukan hijrah, maka lelaki itu pun hijrah, lalu

menikahinya, maka kami menyebutnya Muhajir Ummi Qais.".
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Kesepuluh: Ada perbedaan antam ungkapan kami:

"Barangsiapa meniatkan sesuafu maka dia tidak akan memperoleh yang

selainnya" dan ungkapan kami: "Barangsiapa yang tidak meniatkan

sesuafu maka dia tidak memperolehnya." Hadits ini mencakup

keduanya, maksud aku adalah sabda beliau S, "Sesungguhnya sqala

amal perbuatan ifu terganfung niab4n," dan bagian akhimya

menunjukkan kepada makna yang pertama, yakni sabda beliau, "Dan

gng hijrahn5n kepada dunia untuk diraihnya atau wanita

untuk dinikahi4n, maka hiirahnya itu kepada apa yang dia hijrah

kepadanya-o

ht ,!i ]nr JJ,1, Jv :Ju ^*?nr'@b.t6;) ,l * -,
.tbA ,_? o:Li riy rs;-l;ta\t ,p't ::y;i #

2. Hadits kedua: Dari Abu Hurairah rg, dia berkata: Rasulullah

$ bersaMa, "Allah tidak meneima shalat sneoft,ng dan kalian jika dia

berhadats hingga dia berwudhu."tS

Penjelasan:

Abu Huraimh, mengenai nama aslinya ada banyak perbedaan

pendapat. .Pendapat yang paling masyhur, bahwa namanya adalah

Abdunahman bin Shaktr. Dia memeluk Islam pada tahun ketujuh

Hijriyah, selalu menyertai Rasulullah $, dan termasuk yang paling hafal

di kalangan para sahabat. Dia tinggal di Madinah. Mengenai wafatnya

13 HR. Al Bukhari dengan redaksi ini dalam pembahasan: Meninggalkan alasan,

dan dengan redaksi lainnya dalam bab: Wudhu; Muslim, dalam pembahasan:

Thaharah; At-Tirmidzi; Abu Daud dan Ath-Thabamni.
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Abu Hurairah, Khalifah berkata, "Pada tahun 57." Al Haitsam berkata,

"Pada tahun 58." Dan Al Waqidi berkata, "Pada tahun 59"

Pembahasan tentang hadits ini dari beberapa segi:

Pertama: Penafsiran dan makna iFir (p"nerimaan). Sejumlah

ulama terdahulu berdalih berdasarkan tidak adanya penerimaan ini

dalam menyatakan tidak sah, sebagaimana juga mereka mengatakan hal

itu berkenaan dengan sabda Rasulullah $,

"Allah tidak menerima shalat unnita yang telah haid kauali
dengan menggunal<an khimar (fuhry kepla)." Yaitu wanita yang telah

mencapai usia wanita haid.

Yang dimaksud oleh hadits ini: Pendalilan mengenai

disyaratkannya suci dari hadats unfuk sahnya shalat, dan ini tidak

berlaku demikian kecuali bila tidak adan5n penerimaan itu sebagai dalil

ketidaksahan. Para ulama muta'akhWur (kontemporer) telah mengulas

pembahasan mengenai masalah ini, karena tidak adanya penerirnaan

disebutkan juga di banyak perkara namun tetap dinyatakan sah, seperti

budak yang kabur maka shalatnya fidak diterima (tapi shalatuiya sah).

Juga mengenai orang yang mendatangi orang pintar (shalahrya tidak

diterima selama empat puluh hari, tapi shalakrya sah). Dan juga

mengenai peminum khamer.

Jika ingin menetapkan bahwa dalil tidak adanya keabsahan

karena tidak diterimanya suafu amal, maka harus menafsirkan makna

J: Jit (penerimaan) itu. Ini ditafsirkan sebagai penernpatan tirjuan yang

dimaksud dari sesuatu terhadap sesuatu. Dikatalon: Pyj ')3J'o:ti Ji

tc

,P-)4rot,tsp iv; ilr Y
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(fulan menerima alasan si fulan), yaifu apabila si fulan menempatkan

tujuan lrang dimaksud dari fulan terhadap alasannyra. Yaifu

menghapuskan tindak pidara dan dosa.

Jika demikian, maka dilatalon -misalnya dalam kasus ini-,

bahwa fujtnn dari shalat adalah terjadinya shalat s@ara cukup sesuai

dengan perintah. Jika fujuan ini tercapai rnaka ifu diterima, berdasarkan

penafsiran tadi. Dan bila ada penerimaan, berdasarkan penafsiran ini,

maka dinyatakan sah. Namun bila tdak terjadi penerimaan (fidak

diterimannya suafu amal), berdasarkan penafsiran ini, maka tidak ada

keabsahan (dinSatakan tidak sah).

Dikatakan juga dari sebagian ulama muta'akhldtir, bahwa

penerimaan ifu adalah kondisi ibadah yrang mendatangkan pahala dan

derajat padanya. Sedangkan kecukupan (keabsahan) adalah kondisi

ibadah itu sesuai dengan perintah. Kedua pemaknaan ini, bila salah

satunya lebih khusus dari yang lainnya, maka ketiadaan yang lebih

khusus tidak mesti menafikan (meniadakan) yang lebih umum.

Penerimaan suatu amal berdasarkan penafsiran ini lebih khusus dari

pada keabsahan, karena setiap gnng diterima adalah sah, namun tidak

setiap yang sah diterima. Ini -jika hadits-hadits yang menafikan

penerimaan (suatu amal) ifu dengan menetapkan keabsahan- akan

menimbulkan madharat dalam berdalih dengan ketiadaan penerimaan

untuk menyatakan tidak adanya keabsahan, sebagaimana yang telah

kami ceritakan dari para ulama terdahulu.

Kecuali bila dikatakan: Dalil ini menunjukkan bahwa stafus

penerimaan suatu amal termasuk lazimnya suatu keabsahan, jika tidak

ada penerimaan maka tidak ada keabsahan. Maka saat itu adalah benar

berdalih dengan tidak adanya penerimaan dalam menafikan tidak

adanya keabsahan. Dan hadits-hadits yang menyatakan tidak adanya
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penerimaan narnun menetapkan keabsahan, perlu penakwilan atau

pengeltraran jawaban.

Bahwa sanggahan terhadap orang yang menafsirkan J1jit
(penerimaan) adalah status ibadah ifu diberi pahala, atau diridhai atau

serupanya -jika maksudn5n adalahr bahwa tidak adanp penerimaan

tidak selalu menafikan keabsahan-, maka dikatakan: Kaidah-kaidah

s5pr'iyyah mengindikasikan bahwa bila ibadah dilaksanakan sesuai

dengan yang diperintahkan, maka menjadi sebab pahala, derajat dan

keabsahan. Dan kenyataan-ken5ntaan dalam hal ini tdaklah terbatas.

Kedua, Penafsimn makrn LtS,lt.Ada tiga makna tentang ini:

Pertama: Sesuafu yang keluar !,ang dikhususkan, yang

disebutkan oleh para ahli fildh di dalam pernbahasan tentang hal-hal

5nng mernbatalkan wudhu, dan mereka mengatakan, bahwa hadats-

hadats adalah ini dan ini.

Kedua, Pengeluaran sesuafu gnng keltnr ifu sendiri.

Ketigaz Penghalang yang merupakan dampak dari pengeluaran

itu. Berdasarkan makna ini, maka adalah benar perkataan kita: Ljl
,>:.*iJ (aku menghilangkan hadats) dan pXj.itbJi '*-7 (aku berniat

menghilangkan hadats). Karena masing-masing dari "gnng keluar" dan

"pengeluamn" ifu memang terjadi. Sedangkan apa yang telah terjadi

tidak mungkin dihilangkan, dengan makrn: Tidak mungkin menjadi

"fidak terjadi." Adapun penghalang yang merupakan dampak dari

pengeluamn itu, maka pernbuat qnriat menghularmi dengan itu, dan itu

tenrs berlangsung sampai mul<allaf (sararry5nng dibelani hukum haram,

halal, sunah, dan lain-lain) menggunakan penyuci (takni sampai dia

bersuci), nnka dengan penslunaan ifu dihilanglonlah penghalang itu.
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Maka adalah b€nar pakataan kita, gGjt'c;ii(aku menghilangkan

hadats) du" LL;it g-;fst (hadats telah hilang), yakni telah hilang

penghalang png berlangsung hingga teriadinya perryrucian ifu.

Dengan umian ini maka kuatlah pendapat orang yang

mengatakan bahwa tayammum dapat menghilangkan hadats, karena

ketika kami menjelaskan bahwa yang dihilangkan itu adalah penghalang

dari perkara-perkam Srang khusr.s, maka artinya bahwa penghalang ifu

dihilangkan dengan tagnmmum. Jadi talnrnmum dapat menghilangkan

hadats. Inti masalah ini: bahwa penghilangan hadats oleh tayammum

dikhususkan pada waktu tertentu atau kondisi tertentu, gnifu mat tidak

adanya air, dan ini bukanlah mengada-ada, karena hukum terkadang

berbeda karena perbedaan kondisinya.

Di awal masa Islam, wudhu diwajibkan unfuk setiap shalat,

sebagaimana yang mereka ceritakan, dan kita tidak maagukan bahura

wudhu itu dapat menghilangkan hadats pada waktu tertentu, yaitu wakfu

shalat. Dan berakhimya fungsinyn dengan berakhimya waktu shalat,

pada waktu itu, tidak berarti wudhu itu tidak lagi sebagai penghilang

hadats. Kernudian hukum ifu dihapus menurut mayoritas ulama, narnun

dinukil dari sebagian mereka, bahwa hukum ifu terus berlaku, narnun

tidak dimgukan bahwa dia tidak mengatakan, bahwa wudhu tidak

menghilangkan hadats

Memang di dlni ada makrn keempat yang dinyatakan oleh

ba"yak ahli fikih, yaitu bahwa hadats adalah karakter abshak yang

keberadaannya diperkimkan dengan anggota fubuh berdasarkan

karakter-karakter yang nyata, dan mereka memposisikan yang abstrak

ifu pada posisi yang nyata dalam hal keberadaannya pada anggota

tubuh. Maka apa lrang kita katakan bahwa itu dapat menghilangkan

hadats -seperti wudhu dan mandi- maka itu juga menghilangkan hal
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yang abstuak itu, sehingga hilanglah penghalang 5nng terlahir dari hal

absbak png diperkiralmn itu. Dan apa yang kita katakan bahwa itu

tidak dapat menghilangkan hadab, maka makna png diperkirakan

keberadaarurya dengan anggota fubuh s@ara hukum ifu masih tetap

ada, sedangkan penghalang lrang terlahir dari ifu hilang. Berdasarkan ini

kita katakan, bahwa tayammrrr tidak menghilangkan hadats, dengan

pengertian, bahwa taSnmmum ihl tdak menghilangkan karakter abstrak

yang diperkirakan itu, walaupun penghalangnya sudah hilang.

Kesimpulanngn: Elahura mereka pengertian

keempat tentang hadats, selain ketiga perrgertian png telah kami

sebutkan, dan mereka meneilapkannya sebagai sesuafu yang

diperkirakan kebemdaannya s@ara hukum dengan anggota tubuh

seperti halqla karakter-kamkter yang riil. Sernestiqn mereka

mengernukakan dalil sSnr'i gang menunjukkan kevalidan pengertian

keernpat ini 5nng mereka nptakan diperkirakan keberadaannyn dengan

anggota fubuh, karena sebenamya itu tdak ada, dan sernestinla syrariat

senada dengan ifu. Maka tidak mungkin mereka mengernukakan dalil

untuk hal itu.

Yang paling mendekati apa lrang disebutkan dalam hal ini:

Bahwa atr musb'malbbngtelah digunakan) telah berpindah penghalang

kepadan5n, sebagaimana yang dikatakan, namun masalah ini pun masih

diperdebatkan, karena sejumlah atrli ilmu mengatakan sucin5n air

mustalmL Dan walaupun dilotalon truk lagi suci atau b€rnajis, maka

tidak mesti mernindahkan penghalang kepadanp, sehingga dalilnya

tidak sempuna- Wallahu a'lam-

Ketigar Pam ahli fikih menggunakan istilah hadats secam

urnum untuk hal-hal 5nng meunjibkan thaharah (bersuci), sehingga bila

dibawakan hadits ini kepadaq;a -!,akni hadits: b:r-rl ri1 'Arcbila
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berhadatC'- maka mencakup semua ienis hal yang membatalkan

kesucian berdasarkan penggunaan ini. Namun Abu Htnairah

menafsirkan hadits pada sebagian hadits -ketika dia ditanya mengenai

ifu-, dengan.penafsiran yang lebih khusus dari ini, yaitu angin (kenfut),

baik disertai suara maupun tidak. Lalu dikatakan kepadan5ra, "Wahai

Abu Hurairah, apa ifu hadats?" Dia pun menjawab, "Kenfut yang tidak

bersuara atau kenfut yang bersuam." Kernungkinan ada indikator-

indikator kondisional baginya yang menunfut pengkhususan ini.

Keempat: Hadits ini dijadikan dalil bahwa wudhu tidak

diwajibkan untuk setiap shalat. Alasan dengan ini, karena

Rasulullah $ men5ntakan status "fidak diterirna" ifu terus berlanjut

hingga adanya wudtm, sedangkan apa yang setelah keberadaannSa

berbeda dengan apa yang sebelumnya, maka hal ini menunjukkan

diterimanyra shalat setelah wudhu s@aftr mutlak, dan termasuk luga

shalat kedua sebelum mdakukan unrdhu kedra r.urtuknya.

orr'^:ts.a:ri;-:; ,fjt ,/6t /. t*i i' * ,f -Y
H 

=w\"ht,Pt 
{.?n, * i,J;'i6 'riti i& h'

.JLll

3. Dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, Abu Hurairah dan Aisyah

@, mereka berkata: Rasulullah $ bersabda, "Kecelakaanlah bagi tumit-

tumit itu dari api nemkd'r4

14 HR. Al Bukhari, dalam pembahasan, Ilmu dan pembahasan: Thaharah dari

riwayat AMullah bin Amr, dan juga pada pembahasan: Thaharah dari

riwayatnln dan riwayat Abu Hurairah; Mu.slim, dalam pembahasan: Thaharah;

An-Nasa'i pembahasan: Ilmu; dan juga oleh Ath-Thahawi.
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Penjelasan:

Hadits ini menunjuklmn wajibn5n membasuh semua anggota

bersuci, dan bahwa meninggalkan sebagian darinya adalah tidak sah.

Adapun nash-nya han5n menyebutkan fumit. Sebab pengkhususan ini,

bahwa itu memang ada sebabnln, pitu bahwa Rasulullah $ melihat

orang-orang yang fumit-fumit mereka tampak mengkilat (karena tidak

terkena basuhan atr). Atiflaam di sini (yakni pada lafazn viblD
menunjukkan yang diketahui, maksudnya adalah fumit-fumit yang beliau

lihat tidak tersentuh air. Kernungkinan juga tidak dikhususkan dengan

tumit-tumit Snng beliau lihat demrikian, sehingga maksudngn adalah

fumit-tumit yang sifatrya seperti sifat ini, pkni yang tidak terkena

basuhan bersuci. Alif-laam di sini fidak bisa dianggap menunjukkan

keumuman mutlak, karena disebutkan pada sebagian riwayat: "Kami

melihat, bahwa kami mengusap loki-loki kami, rnaka beliau pun

bersabda, 'Kecelakaanlah bgi fumit-fumit ifu dari api neml<a'." Maka ini

d$adikan dalil, bahwa m€nglust p lGId tdak cukup. Tapi menurutku, ini

tidak tepat, karena ditafsirkan di dalam riwayat lainn5n bahwa tumit-

tumit itu tampak mengkilat (karena) tidak tersentuh air. Tidak dimgulon

lagi, bahwa ini disepakati menyebabkan ancarrm tersebut.

Orang-omng lnng berdalih bahwa m€nslusap saja tidak cukup,

mereka hanya menyimpulkan dari redaksi riwayat ini saja, karena

disebutkan adanya ancannn ini akibat tndakan yang b"rupa

pengusapan saja, dan tidak terjadi peninggalan sebagian anggota

i+fit iddalah jamak dari i,ia -dengan sukunpda qaaf atau kasnl>. ,y *
1;t artinya ujung dan akhir segah sestratu. L fir iwa berarti bagian belakang

kaki yang dimana tali sandal di posisikan dari b€lakangnyra. Ada juga riwalnt:

f.tl-,1:"kecelakaanlah bgi unt-unt kald itu,u pkni jamak dari !f/, yaitu

urat saraf besar pada umt otot di atas fumit rnanusia.
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wudhu. Yang benar -jika sernua jalur periwayatan hadits ini dipadukan-,

sebagiannyra menjadi dalil bagi sebagian lainnya, dan mana-mana yang

dapat disinglaonkan rnaka disinglnonkan, sehingga akan jelaslah

maksudnya. Wallahu a'lam-

Hadits ini juga dijadikan dalil, bahwa "tumit" adalah bagian

untuk disucikan (anggota thaharah), maka gugurlah pendapat 5nng

mengatakan, bahwa thahatah cukup dengan Snng di bawah ifu.

*ht * int Jytll ,^*?s ofrr;; ej ,r -t
;t {, id."J ,i" )r;l G'JHiiLlfl>; tsy,iu'rt:"t

ol]:p i:i$ yT uiLl 4"tsyr;;.rb,"*Lt
I,n et .i:rur;. if ,1i:r-ti*flf ,*:qt G*u

.:Ut'U i-r\'6;;?. lt : f3.
j#;l'erf:r;V,y Gt

4. Dari Abu Humirah Q,, bahwa Rasulutlah $ bersaMa,

"Apabila s6@mng dari kalhn bqutudhu, mal<a hendalm5a

memasukkan air pada hidmgnla, kernudian mendorong(nya). Dan

ber-isbimar (basuci dangan bafu) mal<a hendaknSn dangan

hifungan ganjil- Dan bila salah seomng dari kalian bangwn dari tidump,
maka hendaknSa dia mqrcuci kdw tangannya tiga kali sebelum

memasulrl<annya ke dalam bejana, l<arqn saungguhnjn sesamng dari

kalian bdak mmgetahui di mana lebk tangannya sefilalam."

Dalam salah safu redaksi Muslim disebutkan, "Maka hendakn5n

menghirup air dangan hidungnla."
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Dalam redaksi lainnln disebutkan, "Elamngsiapa betwudhu,

maka hendakn5n menghirup air."r5

Penjelasan:

D sini ada beberapa rnasahh:

Pertama, Di dalam riunft tutt: 'Mala hendakn5a menjadilan

pada hidungnga" tanpa lafaztr nari" tapi dijelaskan pada

riwayat lainnya.r5 ndak disebutkannya ifu karena redaksinya telah

menunjukkan ifu.

Keduar Orang yang melihat wajibnyra istinsyaq (menghirup irir

dengan hidung) berpedoman dengan ini, lraifu madzhab Ahmad.

Sedangkan madzhab Aslr-Slrafi'i dan Malik berpendapat tidak wajib

melakukan istinsyaq, dan kedmnp mengartilon perintah ini sebagai

anjuran, berdasarkan dalil5nng terdapat di dalam hadits dari saMa Nabi

$ kepada seorang badui, 'Beruudhulah lamu sebagaimana yang Allah

perintahkan kepdamq" beliau mengamhkannya kepada ayatrya, dan

di dalamnya tidak disebutkan istinq,aq.tT

15 HR. Al Bul&ari, d^lam pembahasan: Thaharah di dua tempat dengan dua

redaksi 5nng bereda. Salah satun5ra pada bab, lstinja dengan bafu, dalam
hitungan ganjil; An-Nasa'i, Abu Daud; At-Tirmidd dan lbnu Majah.

16 Riwayat yang tidak menyebutkan air adalah riwayat mayoritas, sementara

riwayat Abu Dzar menyatakan ifu.
17 Nabi $ telah menjelaskan apa yang diperintahkan Allah unhrk dijelaskannp,

lrang mana beliau berwudhu, ber-istinsgaq (menghirup air dengan hidung dan

menekannya keluar) dan berkumur. Dan tidak ada nukilan bahwa beliau pernah

meninggalkan istinqaq dan berkumul walaupun sekali. Telah diriwayatkan
perintah tentang ihr sebagaimana yang terdapat di sini. Di antamnya adalah
yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari hadits Abu Hurairah iuga, dia
berkata, "Rasulullah $ memerintahkan berkumur dan istinsjag." Dengan

demikian anda bisa mengetahui, bahwa apa !/ang dikatakan oleh pen-slanh
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Ketiga: Pengertian yang dikenal, bahwa istinsyaq adalah

menarik (menghirup) air ke hidung, sedangkan istfup@r adalah

mendorongnya keluar. Ada juga oftrng png menjadil<an istintsarsebagai

lafazh yang menunjukkan istinqaq yang berarti menarik. Pengertian ipi

diambit dari i.rjSr yang berarti ujung hidung. Bentuk itli:-,fidarinya
mencakup penarikan dan juga pendorongan. Yang benar adalah png
per[ama, karena keduanya disebutkan di dalam satu hadits, dan itu
menunjukkan bahwa keduaqp berbeda.

Keempat, SaMa beliau $, oDan bmngsiap ber-istijmar

(bercuci dengan bafu) nnka hat&lmg dengan hifungan ganjil."

Zhahim5n, bahwa maksudnya adalah pengsJunaan batu-batuan dalam

istithabah (mernbersihkan diri setdah buang hajat besar) dan hitungan

ganjilnya tiga adalah wajib menurut Aqf$nfi'i: Karena menurutngra,

yang wajib dalam istijmar (nrernbersihkan diri setelah buang hajat besar

dengan menggunakan bafu) ada dua hal, pertama: Menghilangkan

kotorannya, dan kedua Mernenuhi tiga sapuan

Zhahim5a perintah ini menr.mjukl{an wajib, namun hadits ini

tidak mentrnjukkan bahwa bilangan ganjil tersebut adalah tiga, tapi

dalam berdalih untuk madztnb Asy$nfi'i dan Malik adalah hujjah atasnya,

bukan hujjah baginya. Dan bendasarlmn apa lrang kami kemukakan, jelaslah

bagi anda lemahnya pendalilan dalam menyratakan ffdak wajibnya istinsSaq

dengan hadits: i4;fi ,F'u'F "S"rutut, hal gang termasuk sunnahsunnah

pan nsul," yaitu hadits hasan, di antaranln adalah istinsSnq. Karena z4s-

Sunnah adalah jalan yang dipmktekkan, dan itu mencakirp yang wajib, bukan
sebagaimana yang disebutkan di dalam istilah modem dan tmdisi yang

diperbaharui, bahwa hadits ifu sebenamya diriwayatkan dengan redal<si c,r";*
9j$r "sspuluh hal gng termasuk ftthnh (kaucian)."
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diambil dari hadits lainnya.rS Sebagian orang mengartikan istijmar

sebagai penggunaan bukhur (asap wangl yang dihasilkan dari

pembakaran jenis kayu tertenfu, seperti gaharu dan sebagainya.) unfuk

pavangi, karena untuk hal itu dikatakan: ';AJ dan'jjae,!. Maka

berdasarkan pengertiil ffi, perintah tersebut menunjukkan anjuran.

Yang benar adalah yang pertama, lakni bahwa maksudnln adalah

penggunaan bafu.

Kelimat Sebagian me,reka berpendapat wajibnya mencuci

kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana saat hendak

memulai wudhu ketika bangun dari tidur berdasarkan zhahimya perintah

ini. Mereka tidak membedakan antam tidur malam dan tidur siang,

karena kemuflakan saMa beliau $, "Apabila bngun dari tidum5n."

Sementara Ahmad b'erpendapat wajibnyra hal itu bila bangun dari tidur

malam, dan tidak wajib bila bangun dari tidur siang, berdasarkan sabda

beliau #, "Di mana teAk AnSpnnW sqnalari?," sedangkan l-.;.ir
terjadi pada malam hari. Yang lainnya berpendapat tidak wajibnya hal

18 Yaitu apa yang diriwaptkan oleh Muslim dan ynng lainnp dari hadits Sufipn,
bahwa Nabi $ melarang isfrjmaryang kurang dari tiga batu.

HR. Ahmad; An-Nasa'l; Abtr Daud; hnu Majah dan Ad-Daraquthni -dia
mengatakan, "Sanadnlra lnsan shahih."- meriwaSntkan dari hadits Aisph,
bahwa Rasulullah $ bersabda, "Apabila salah seomng kalian peryi ke tempat

buang hajat, maka hendakng membercihkan diri dengan tiga bafu, karena
saungguhrya ifu mencukuplnla." An-Nasa'i dan Abu Daud juga meriwayatkan
serupa itu dari hadits Abu Humimh.
HR. Ahmad; An-Nasa'i; Abu Daud dan Ibnr.t Majah dari haditsnya, bahwa Nabi

i$ memerintahl<an(\er-istijmafl dengan tiga bafu, dan melarang menggunakan

kotoran dan fulang.

HR. Asy-Syafi'i dengan lafazh, "Dan hendaknja sneonng dari kalian ber-
istinja' dengan tiga btu."
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ihr secara mutlak, yaifu madzhab Malik dan Asy-Syafi'i, dan perintah ifu

diartikan sebagai anjuran.

Alasan untuk hal itu berdasarkan dua hal, yaiix Pertama: Apa

yang telah kami sebutkan dari hadits orang badui, dan kedua, bahura

perintah itu -walaupun zhahimya wajib- hanya saja dipalingkan dari

zhahimya karena adan5ra indikator dan dalil, di mana dalil dan

indikatomya di sini telah jelas menunjukkan, karena beliau t
mernberikan alasan dangan sesuatu png mengindikasikan keraguan,

yaitu saMa beliau, "I(arqla saungginSa dia tidak mengebhui di nmrn

letak tangann5a semalatn.n Sernentara kaidah-lGidah m€nlntalon,

bahwa keraguan fidak mdahirkan keuaiiban dalam hul$m, iilo
penyerta kondisi asal 5mng menyelisihi kondisi seil<arang mernang ada,

maka itu ynng diserbkan, dan kondisi asakrya adalah kesr.rcian pada

tanganle [dan dalam hd ini terdapat kehati-hatian pada rnasalah

buruanl.20

Keenam: Dikatakan bahura sebab perintah ini adalah bahun

mereka beristinja' dengan bafu, maka ada kernungkinan tangannla

mengenai bagian kotomn dalam keadaan berkeringat sehingga terkena

najis. Bila tangan ifu dimasukkan ke-dalam air, maka akan menajisinya,

karena air yang disebutkan di dalam hadits ini adalah air yang berada di

dalam bejana Srang digunakan unfuk berwudhu darinya, dan itu biasangra

(volumenya) hanya sedikit. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

seseorang tidak terlepas dari menggaruk sesuafu yang melenting pada

19 Tidak benar kaidah baru diterapkan atas hrrdits shahihdan memalingkannya
dari zhahimya, bahkan semestinya hadits menjadi barometer atas semua kaidah
dan istilah.

20 Apa yang di antara dua hnda kurung siku lni tidak terdapat pada naskah

aslinya, tapi terdapat pada naskah-naskah lalnnya.

r IhkamulAhkam



fubuhnya, atau menepuk binatang berdarah hingga membunuhnya

(nyamuk dan sebagainya), lalu darahngra menempel pada tangannya.zl

Kefujuh, Orang-orang yang berpendapat bahwa perintah ini

sebagai anjuran, mereka menganjurkan unfuk mencuci tangan sebelum

mernasukkannya ke dalam b"jana di saat herdak merrulai wudhu,

secara muflak, baik dia.itu baru bangun dari tidur ataupun tidak. Ada

dua alasan bagi mereka dalam hal ini; pertama: Bahwa hal ifu
disebutkan di dalam keterangan tentang sifat wudhu Nabi $ tanpa

menyebutkan didahului oleh tidur. Kdua, Bahwa makna yang menjadi

alasannya di dalam hadits ini adalah bemgeraknya tangan ke sana ke

mari (pada tubuh), juga terjadi dalam kondisi teriaga (bangun), karena itu

hukumnya menjadi bersifat umurn karena kanmuman alasannya.zz

Kedelapan, Pam sahabat Asy-q/afi'i, atau sebagian dari

mereka, membedakan antam kondisi orang yang bangun dari tidur dan

1Bng tidak bangun dari tidur. Mereka berpendapat bahwa orang lnng
bangun dari tidur, dirnalmrhkan mencelupkan tangannya ke dalam

bejana sebelum mencucin5ra tiga kali. Sedanglon tentang omng yang

tidak bangwr dari tidur, dianiurkan bagrnya unfuk rnencucinSla sebetum

memasukkannya ke dalam bqana.

Perlu diketahui perbedaan antara perkataan kami, 'dianjurkan

melakukan dernikian" dan perkataan kami, "dimakruhkan

meninggalkannyra," tidak ada kelazirnan (hubtrngan kaerkaitan) antam

21 Perintah untuk mencuci tangan bagr yang bangun dari tidur bukan karena
adanya najis pada tanganngn sehingga perintah ini menjadi benar, akan tetapi
hal itu karena suatu hal yang maknawi (abshald,5nitu png dijelaskan di dalam
sebagian hadits dengan saMa Nabi $, N#!,L; tr' ',-i7.t-t1,6 (tArena

sesungguhqm ada syetan lmng bermalam di brrgan salah satu dan kaliar).
22 Ifu bukan alasan pencucian tangan sehingga tdak bisa disimpulkan keumuman

hukumnya dari situ.
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keduanya, karena terkadang ada sesuafu yang dianjurkan unfuk

dilakukan narnun tidak makruh bila ditinggalkan, seperti Shalat Dhuha

misalnya, dan banyak lagi amalan-amalan sunnah lainnya. J-adi mencuci

tangan, bagi gnng tidak bangun dari tidur, sebelum memasukkannya ke

dalam' bejana, termasuk hal-hal yans dianjurkan. Sedangkan

meninggalkannya, bagr orang yang bangun dari tidur, termasuk hal-hal

yang dimakruhkan. Ada redaksi lamngan memasukkan ke dalam bejana

sebelum mencucinya bagi orang 5nng bangun dari tidur, dan itu
minimalnya mengindikasikan kenralmhan.

Pernbedaan ini mempakan pernbedaan Snng paling tepat.

Kesembilan: Dari hadits ini disimpulkan: Perbedaan antara

masuknya air ke dalam najis dan masuknyn najis ke dalam air.

Alasannya bahwa beliau telah melarang mernasukkan tangan ke dalam

bejana (air di dalam bejana kecil) sebelum menorcinya karena

kemungkinan najis, dan ifu mengindikasikan bahwa masuknSa najis ke

dalam air bisa mempengaruhinya (menyebabkannya najis). Sementara

perintah mencucinya dengan merruangkan (menyimmkan) air ke tangan

adalah mensucikannyn, dan ifu mengindikasikan bahwa bersenfuhannS;a

dengan air melalui cara ini tidak menrsakn5ra hanyn karena persenfuhan

itu, jika tidak dernikian, tenfu rnaksud pensucian ifu tdak iercapai.

Keseptrltrh, Disimpulkan juga darin5n bahwa air Snng sedikit

menjadi bernajis karena masuknSn najis ke dalamnya. Karena itulah

dilarang memasukkan tangan ke dalamnyn karena kemunghnan

bemajis, dan ini sebagai dalil bahwa meyakininya (Vakni meyakini

keberadaan najis) bisa mempengaruhinya (berdampak pada aimya), iika
tidak demikian, maka kernungkinan adanya najis itir tidak melahirkan

pelamngan tersebut. Mengenai hal ini, ada catatan dariku, karena

indikasi hadits bahwa masuknya najis ke dalam air akan
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rnernp€ruaruhinya, dan kernrdakan p€nganfr ihi, Hilx umrn dhdeada

p€nsaruh d€ngan Dan b€rery. garg umlrrr. fidak

mdaimkan b€dahrya yang khr.rsrs 1Bqg HEtu.. trlala, iilta porsinf
dt€taplon batna ah Snng sedildt bih kdatuhan nqns padanya menfrili

rmlmrh, rnal6 tdah berlahrlah lternr.rdakan pengaruh, sefringga dari ihl

Utlak mdazfonlon b€rlahrya kdrhususan p€ngaruh dengan penajisan.

nnaansan ini dinnggah: bahwa kernalrruhan ifu b€rlaku ketil€
ada (ra$rragu), rnaka dampak ket/akinan bulonhh
Irerrnkruhan.

Hal ini difiurab: bahua ketrka ada rnal{a ada

tarnbahan pada finglot kernalmrnahan. Wallahu a'lam.

+b, * ir Jy:Ll ,&?nr *a, 
-;;:; ,i * -t

,ry-; ,oi;Y s. ;tu :dt G'fLl'J;'t :,Sv'$:
,.

, tt z)z.t-:* 9)

5- Dari Abu Hurabah S,: Bahwa Rasulullah $ bersabda,

'Janganlan %@mng dad bhn kancing di aa men#pnang Snng tifuk
nangalir kqildftn db nrudi &rirya."

RirraSnt Muslim, "Janganlah sn@ftrng dari kalian mandi di air
mqglqntg sdang&an dk juilrg-"2s

23 FIL Al Brkhari dari Ahr Hurairah dengan redalsi ini; Muslim; Abu Daud; An-
I{am'i; At-Tirrnidzi dan lbnu Majah dafi Abu Huraimh, Jabir dan Ibnu Urnar

+-

4;,

J"'1'-
t
IfLtr,.at Gi* Y F)
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Penjelasan:

Pembahasan tentang ini dari beberapa segi:

Pertama: Nr,.y*n menggenang adalah air yang tidak mengalir.

Dan kalimat uYang tidak mengalil' sebagai penegasan makna (pt'.Lll)

menggenang. Hadits ini termasuk yang dijadikan dalil oleh para sahabat

Abu Hanifah dalam menyatakan najisnya air menggenangz4 walaupun

volumenya di atas dua qullah, karena redaksi ini benfuknya umum.

Sementara para sahabat AsySyafi'i mengkhususkan keumuman ini, dan

mereka membawakan larangan ini pada air yang kumng dari dua

qullah.zs Mereka berpendapat tidak najisnya air yang volumenya dua

qullah -atau lebih- kecuali adanya perubahan padanya, hal ini

berdasarkan hadits tentang dua qullah. Maka hadits yang bersifat umum

dalam pelarangan ini dibar,vakan kepada yang kurang dari dua qullah,

sebagai pengkompromian antara kedtn hadits ifu. Karena hadits dua

qulah mengindikasikan fidak najisngra air dua qullah atau lebih, dan itu

Iebih khusus dari indikasi hadits yang umum 5nng kami sebutkan ini,

sdangkan yang khr.rsr.rs didahulukan daripada !,ang umum.

24 Tidak ada dalil yang jelas dan terang bagi mereka png meqrnjukkan itu.
2s Pengkhususan air dengan volume fua quttahyar$diklaim oleh ulama madzhab

Syafi'i ditetapkan tanpa dalil, karena haditsnSn mengenai larangsn bagi orang
yang kencing saja -tidak termasuk yang lainnyra- untuk mandi atau wudhu dari

air yang sifatnya demikian, baik itu sedikit ataupun banlnk, kei:uali air yang

sangat banyak sekali, karena ijma menyratakan bahwa tidak berlaku padanya

hukum ini. Dan hal itu, bukan berarti karena aimya telah menjadi ndjis karena

air kencing secara mutlak, karena hujjah telah berlaku bahwa air tidak keluar

dari stafus kesuciannya dan sah menghilangkan hadats dgngannya, kectrali bila

berubah salah satu sifatnp- Jika anda membersihkan diri anda dari pengaruh

fanatisme madzhab, dan anda memahami sabda Rasul $, tentu dalam hal ini
. anda akan mendapati hal lnng sangat mudah, dan ifu merupakan madzhabnya

mayoritas imam kenamaan, seperti Imam Malik dan Ibnu Hazm.
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Sementara ifu, Ahmad memiliki pandangan lain, yaifu

membedakan antara kencingnya manusia dan yang semaknanya yang

berupa kotorannya, baik yang cair dan najis-naiis lainnya. Kencingnya

manusia dan yang semaknanya menajiskan air, walaupun air ifu lebih

dari dua qullah, adapun najis-najis lainnya maka stafus volume dua

qullah diberlakukan. Tampaknya dia merrandang kotoran yang

disebutkan pada hadits dua qullah bersifat urnurn bila dibanding dengan

najis-najis, sedangkan hadits ini bersifat khusus bila dibanding dangan

kencing manusia, .sehingga ynng khr:sus didahulukan daripada yang

umum bila dikaitkan dengan najis-najis lnng mengenai air yang banyrak.

Dan kencing manusia beserta yang sernakna dengannya tidak termasuk

kategori najis-najis yang mengenai air drn qullah karena kekhususannya,

sehingga hal itu menajiskan air sedangkan najis-najis lainnya tidak.

Terrnasuk kencing yang ada nash-nya itu adalah apa-apa yang diketahui

sernakna dengan ifu.

Pedu diketahui, bahwa hadits ini perlu dikeluarkan dari

zhahimya dengan pengkhustrsan atau pernbatasan, karena telah ada

kesamaan pendapat bahwa air png sangat barUnk tidak dipengaruhi

oleh najis. Kesamaan pendapat juga meqntakan bahwa air ifu bila

benrbah karena najis maka tidak boleh digunakan. Pendapat Malik

rahimahullah, bila larangan ifu diarfikan sebagai pemakruhan -karena
keyakinannya bahwa air tidak bemajis kecuali bila berubah-, maka harus

keluar darinya bentuk perubahan karena najis, ynkni dihukumi dengan

kemakruhan, karena hukum asalnya adalah haram. Jadi menurut

semuanla, harus keluar dari zhahim5n.

Para sahabat Abu Hanifah mengatakan, "Keluar darinya (keluar

dari pengertian tersebut) air yang sangat b*lnk sekali bersasarkan ijma.
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Maka selain itu tetap pada hukum nashiri, teimasuk juga air yang lebih

dari dtra qllah."

Para sahabat fuy-Syafi'i mengatakan, "Keluar darinya air 5nng

sangat barnyak sekali berdasarkan ijma yang kalian sebutkan ifu. Dan

keluar juga darinya air dua qullah atau lebih berdasarkan hadits dua

qullah. Sedangkan air yang kurang dari dua qullah tetap tercakup oleh

hadits ini."

Omng png mernbda pendapat Ahmad tersebut berkata, "Apa

yang kalian sebutkan ifu keltnr darf ifu, sedangkan air gnng kurang dari

dr:a qullah tetap tercakup oleh nash ini, kecuali yang lebih .dari dua

qullah. Konotasi hadits &n qullah bersifat urnum mengenai najis-najis,

lalu dikhusr.rskan dengan kencing manusia."

Pihak png menyelisihi pendapat mereka bisa mengatakan,

"Kami telah mengetahui secara pasti, bahwa larangan ini sebenamya

unfuk makna mengenai kenajisan, dan tidak mendekatkan diri kepada

Allah dengan hal Snng dicampurinla. Makna ini men5ramakan sernua

macam najis, dan tidak ada pengkhususan kencing manusia darinyn

berdasarkan malma ini. Karena yang sesuai dengan makna ini -lrakni
suci dari kotomn- sernestingra adalah apa yang lebih kotor maka lebih

mengena pada makna ini dan lebih cocok baginya. Sedangkan

kencingnya manusia tidak lebih kotor dari najis-najis lainngn, bahkan

dipandang sama dengan yang lainnya atau lebih ringan. Maka tidak ada

artin5n mengkhususliannya tanpa selainnya dalam pelarangan ini.

Karena itu, hadits ini diartikan, bahwa penyebutan kencing hanln unfuk

mengingatkan najis lainnya !/ang sama dengannya dalam makna

kotoran. Berpedoman dengan zhahimya saja di sini -karena maknangn

yang sudah cukup jelas dan cakupannya terhadap semua jenis najis-

adalah merupakan suatu kebenaran yang mumi."
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Adapun pendapat Malik &: Jika larangan ini diartikan sebagai

pemakruh-arr, maka hukunr hadits ifu tenrs berlaku baik pada gnng

sedikit maupun banyak, tanpa ada pengcualian Snng disepakati [yaitu

air yang sangat banyatl;eo di samping juga terfradi tjmatanbrgharamn3n

mandi setelah berubahngra air ifu karena kencing. Ini berarti

membawakan safu laf'azh kepada drn makna glang b€rbeda, dan ifu

merupakan rrnsalah ushul. Jika kitia menladikan larangan ifu untuk

pengharaman, maka p€n55lunaann!,a dalam rnakna pernakruhan dan

pengharaman adalah penggunaan safu lafazh dalam makna sebenamya

dan kiasannya. Namun kebanyakan omng metarangnya, wallahu a'lam.

[Berkenaan dengan hal ini dikatakran: Bahwa kondisi perubahan

itu diambil dari selain lafazh ini, rnalG hal ini tidak melazimkan

penggunaan safu lafazh dalarn dua rnakna png berbeda. Ini cukup

mengena, hanya saja dari sifu harus ada pengkhr.rsusan dalam hadits ini,

dan yang dikhusr-rskan itu adalah ijma tufiau,;rg najisnya air yang

berubah.lzz

Kedua, Perlu diketahui, bahwa lamngan mandi itu fidak

mengkhususkan mandi, tapi wudhu iuga temnasuk di dalam maknan5n,

bahkan ini telah disebutkan secara ielas pada sebagian riwayat:

"Janganlah sneorzrng dan kalian kancing di air menggenang (ddak

mengalir) kernudian wudhu darinyn." Walaupun Udak ada riwayat

demikian, tenfu hal itu dapat diketahui karena kesamaan wudhu dan

mandi dalam hukum ini berdasarkan penraharnan makna yang kami

z6 AW yang di antara dua tanda kunrng siku ini tdak terdapat di dalam naskah
aslinya.

27 Apa yang di antara dua tanda hrrung siku ini tidak terdapat di dalam naskah
aslinya dan tidak pula di dalam naskah 'g,' tapi terdapat di dalam anotasi

naskah ''r,,'' dan disebutkan bahun itu terrnasuk naskah.
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sebutkan, dan bahwa maksudnya adalah menjaga dari mendekatkan diri

kepada Allah dengan hal-hal yang kotor.

Ketiga: Disebutkan di dalam sebagian riwayat: '^ ''r'JJt6-'ii
(kemudian mandi daringl,dan dalam sebagian lainnya disebutkan: il
*]J5. (ketnudian mandi di dalamnSal, makna keduanya berberda,

dimana masing-masing dari keduanp melahirkan hukum berdasarkan

nash dan yang lainnya melalui penyimpulan. Kalaupun tidak ada riwaynt

dengan lafazh *r (di dalamnya), tentu kedtranya sama, berdasarkan apa

yang telah kami sebutkan.

Keempat: Yang kebathilannya diketahui secara pasti adalah

pendapatnya golongan zhahiriyah yang kaku: bahwa hukum ini

dikhususkan pada kencing di air, sehingga menurut mereka, bila kencing

di dalam sebuah guci lalu dituangkan ke dalam air, maka tidak apa-apa

(tidak menajiskan), atau kencing di luar air, lalu mengalir ke dalam air

itu, maka menurut mereka bahwa ifu juga tidak apa-apa. Sedangkan

ilmu yang pasti menyatakan bathilnya pendapat mereka, karena kedua

kasus ini sama-sarna berdampak terhadap air tersebut, dan bahwa

maksudnya adalah menghindarkan air dari sesuafu yang bemajis. Dan

ini bukan dari perkiraan, tapi ini pasti.

Adapun riwayat yang kedua, yaifu sabda beliau i$, 'Uanganlah

seseorang dai kalian mandi di air menggenang sdangkan dia junufl,"

ini duadikan dalil dalam masalah air musta'mal (yang telah digunakan),z8

28 larangan dalam hal ini adalah karena adanya kotoran, dan ihr ditunjukkan oleh

perkataan Abu Hurairah, pemwi hadits ini, "Dengan mencidukinya." Dan juga

ditunjukkan oleh perbuatan Nabi $ dan saMa beliau yang menunjukkan tidak

keluarnya air dari stafus kesucian karena penggunaan, seperti: Beliau $
mengusap kepalanya dengan sisa air pembasuh kedua tangannya, dan beliau

menggunakan air sisa isterinya, Maimunah. Dan juga sabda beliau kepadanya
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dan bahwa mandi di air tersebut akan (yakni fidak

mensucikan). lGrena lamngan 5rang disebrnkan di sini hanya sekadar

mandi, maka ini menunjukkan teriadinya kerusakan hanya karena hal

tersebut, yaitu keluar dari status hlnk digunalen unfuk bersuci, baik ifu

karena kenajisannSn, atau karena ketidak suciannya. Namun demikian,

harus ada pengkhustrsan dalam hal ini, karena air png bantpk -baik itu

&n qullah atau lebih menunrt madzlnb Aqtqnfi'i, ataupun yang sangat

banyak menurut madzhab Abu Flanifah-, fidak terpengaruh oleh

penggunaan. Serrentam Malik, karena mernandang bahwa air yang

musta'mal adalah zuci, hanya saja rnaknrh, mengartikan larangan ini

sebagai pernakruhan.

Ini dibenarkan oleh realita, bahwa rn@rn-macEun pemanfaatan

air tidak dikhususkan untuk bersuci, dan hadits ini bersifat umurn dalam

pelarangan tersebut. Maka iika diarfilon sebagai pengharaman karena

rusaknya pengeluamn air dari stafus kesuciann5a, maka ifu tidak tepat,

karena sebagian manfaat air masih tehp ada setelah keluar dari stafus

kesuciannya. Dan bila diarfikan sebagai pemakruhan, maka

kenrsakahannya bersifat urnurn, karern air ifu menjadi kotor setelah

mandi di dalamryn, dan ini madharat bagr lnng ingin menggunakarurya

unfuk bersuci atau mandi, sehingga lamngan itu tetap berlaku bila dilihat

dari segi kerusakan-kerusakan yrang bisa terjadi, hanf saja lafazhnya

(Maimunah), q--eii'"r:iri4 "saunguhrya air itu tidak iunub," yang marn

sebelumnya dia mengatakan kepada beliau, "Sesungguhnya aku tadi junub."
Hukum asal pada air adalah suci sampai ada twhyang mengeluarkannya dari
status ifu. Adapun penetapan hularn berdasarkan perkiraan termasuk hal

memberatftan png dikesampingkan Alhh dari sl,rariat-N!,a. Dan ini merupakan
madzhab mayoritas ulama kenamaan, sep€rti Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i,
Sufl,ran Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, AsySyafi'i dalam salah safu dari tiga
riwayat darinya, dan madzhab mayoritas kalangan zhahiri!,ah. Pen-sjamh
sendiri cenderung kepada hal ini pada ulasan mendatang.
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diartikan sebagai kiasan, yakni mengartikan larangan ini sebagai

pemakruhan, karena yang sebenamya itu adalah pengharaman.

*ht * bt Jyrhl ,&ht ori r;:) oj * -,
: #: ;- lW i *f :Gt G'.-idr ti ri1 

1: 
ju *i

.7t)ur,ylJ

Ftr+ht*jntJytlf 1F/. lr **yd{:)
.itlur+6, itkte i*u,uXr a Liil' grriy,,su

6. Ouri Ab., Hurairah *,'Oun*u Rasulullah $ bersaMa,

"Apabila anjing minum di bejana salah samng kblian, mal<a hmdalmg
dia mencucin5n fujuh kali." Riwa5nt Muslim, " Yang peftaman5n dengan

tanah."

Riwayat Muslim juga memiliki hadits dari Abdullah bin

Mughaffal' Bahwa Rasulullah $ bersabda, "Apabila anjing mer{ilat pda
bejana maka hendakng kalian mancucin5n tujuh firali), dan lumurilah

yang kdelapnrya dengan bnah."29

Penjelasan:

Ada beberapa masalah di sini:

29'HR. Al Bukhari, pada bab: Wudhu dengan redaksi ini; Muslim dari beberapa
jalur dengan redaksi lnng bermacam-macam; Abu Daud; An-Nasa'i; Ibnu

Majah serta At-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits ini hasan shahih."
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Masalah pertama: Zhahimya perintah mencuci karezna

bemajisnya bejana. Yang lebih kuat dari hadits ini dalam hal

menunjukkannya kepada hal tersebut, yang bempa riwayat yang shahih,

adalah sabda beliau iS, "Sucirya bejana s*eorang dari kalian jika anjing

menjilat padanSn adatah dicuci fujuh (kati)" karena lafazh 't4
(suci/kesucian) digunakan baik dari hadats maupun dari kotoran, dan

pada bejana itu secara jelas tidak ada hadats, maka jelaslah bahwa itu

adalah karena kotoran. Malik mengarHkan perintah ini sebagai ketaatan

karena keyakinannya tentang kesucian air dan bejana. Ini juga di-njib
kan oleh para sahabatnya dengan penyebutan bilangan yang khusus ini,

karena jika hal ifu karena kenajisan, tentu cukup dengan pencucian yang

kumng dari tujuh kali, karena hal itu tidak lebih berat daripada najisnya

kotoran, dan untuk penyucian kotomn ifu sendiri cukup dengan

pencucian yang kurang dari fujuh kali. Namun mengartikannya sebagai

penajisan adalah lebih tepat, karena kefika hukumnya berotasi antara

statusnya sebagai ketaatan atau makna yang rasional (bisa dinalar), maka

pengartiannya sebagai makna yang rasional adalah lebih tepat, karena

sangat jarangnya ketaatan bila dibanding dengan hukum-hukum yang

maknanya rasional.

Adapun statusngra tidak lebih berat daripada kenajisan kotoran,

maka ini terlarang bagi yang menyatakan kenajisannya. Memang tidak

lebih kotor daripada kotoran, namun penilaian berat tidak bertopang

pada pertambahan tingkat kotomn.

lain dari itu, jika asal rasional, maka kami

berpendapat dengannya. Jika di dalam perinciannya terdapat hal yang

maknanya tidak rasional dalam perincian, maka hal ifu tidak mengumngi

kadar yang asal, dan hal setna@rn ini banlrak terdapat di dalam slrariat.

Jika tidak tampak pertambahan pada kadar beraturya kenajisan, maka
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dalam hal ketaatan, kami membatasinya pada bilangan tersebut, dan

berjalan pada asal makna berdasarkan rasioanalisasi makna.30

Masalah kedua, Bila sudah jelas perintah pencucian itu karena

kenajisan, maka ini dijadikan dalil dalam menyatakan najisnya anjing.

Dan dalam hal itu ada dua cara bagi mereka:

Pertamaz Bahwa bila telah pasti kenajisan mulutngra karena

kenajisan liumya, yang mana ifu merupakan bagian dari mulutnSn,

sedangkan muluhrya mempakan bagian termulianSra, maka apalag

bagian tubuh lainnya.

30 Dari penelitian-penelitian kedokteran modern diketahui bahwa alasan

pencucian beJana tuiuh l€li karena dijilat anjing adalah bahwa di dalam

lambung mayoritas aniing terdapat cacing pita lrang sangat kecil, panjangnya 4
mm. Bila anjing memhrang kotoran, maka keluarlah telur-telumya dengan

sangat banyak pada kotorannlp, lalu dari sifu banyak lnng menempel pada

bulunya yang dt dekat (sehAr) dubu4;a -sementam kebiasaan anjlng adalah

membersihkan tempat keluamya kotoran dengan lidahnln-, maka lidah dan

mulutnya pun terkontaminasi oleh ifu, lalu menyebar ke bulu-bulu lainny'a

melatui lidahnp atau lainnya. hlu rlka anjing ihr menjilat pada suatu bejana,

atau dicium oleh manusia -sebagalrnana 1nng biasa dilaldan oleh orang-orang

Eropa dan para peninr mereka-, maka sebagian telur itu ild menempel, dan

menjadi mudah unfuk sampa.i ke mulutnlra keUka makan atau minumnyra, latu

dari sihr sampailah kepada perut. Lalu dari situ lahirlah janin-janin yang

membuat lubang-lubang pada dinding perut dan lambung, lalu masuk ke

saluran darah, lalu menimbulkan bertagai macam penyakit pada otak, hafi,

paru-paru dan sebagaingn. Sementara itu, membedakan anjing yang terkena

cacing ini sangatlah sulit, karena memerlukan waktu yang lama dan penelitian

mendetail dengan menggunakan alat yang tidak diketahui cara penggunaannya

kecuali oleh sebagian kecil orang, maka batasan syariat-dalam hal ini sebagai

tindakan preventif, dan mencuci yang dijilatnya sebanyak fujuh kali adalah

untuk melindungi bejana agar tidak ada sesuafu pun !,ang menempel padanSa

dari apa 5rang kami sebutkan tadi. Itulah inti hikmah dan kebenamnnya.

Wallahu alam.
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Kedua Jika liumlra najis -sedangkan itu adalah keringat

mulutnya-, maka mulutnya najis, sedangkan keringat merupakan bagian

yang disarikan dari fubuh, maka sernua keringahrp adalah najis,

sehingga sernua fubuhn5ra adahh najis berdasarkan apa yang telah kami

sebutkan, bahwa keringat merupakan bagian dari fubuh.

Maka dengan derniklan jelaslah bahwa hadits ini hanya

menunjukkan kernjisan apa lpng terkait dengan mulut, dan bahwa

kenajisan baglan fubuh lainqa berdasarkan penyimpulan.

Ada suatu pernbahasan mengenai hal ini, yaifu dikatakan: bahwa

hadits ini hanp menunjukkan najisnya bejana S1ang dijilat. Dan itu

mempakan kadar perpaduan antam najisnga dzat liur dan dzat mulut,

atau kenajisan keduanSn karena dominasi penggunaan kenajisan. Hal

yang menunjukkan kepada perpaduan tdaklah menunjukkan kepada

salah safun3n secara khusus, sehingga hadits ini fidak menunjukkan

najisnya mulut saja atau liur sja. Maka tidaklah tepat untuk

menunjukkan rnjisnya seluruh tubuh anjing.

Pandangan ini disanggah, bahwa dikatakan: bila alasannya

karena kenajisan mulut atau lir.r -sebagaimana yang kalian isyaratkan-,

maka melazimkan dua hal, !/aifu bisa menerapkan pengkhususan pada

yang umum, atau menetapkan hukum tanpa berdasarkan alasannya.

Sebab, jika diryntatran sucinya mulut anjing dengan air yang banyak3l

atau dengan cam lainnyra, lalu anjing ifu manjilat pada bejana, maka

diharuskan mencuci beiana ifu atau Udak? Jika ternyata fidak, berarti itu

adalah pengkhus-usan yang umum, dan bila temyata harus, berarti itu

31 Pada naskah gr dicanfumkan: Karena jika kita nyatakan terbebasnya mulut

anjing dari najis yang mengerninya, baik dengan penyrciannya atau dengan
cara lainnln.
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penetapan hukum tanpa berdasarkan alasannya, dan keduanya ini

menyelisihi asalnya.

Yang bisa dikemukakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah

dikatakan: Hukum itu ditopangkan pada faktor dominasi (kebanyakan),

sedangkan apa yang kalian sebutkan ifu sangatlah jarang, itu tidak

dianggap. Jika pembahasan ini berakhir sampai di sini, maka

menguatkan pendapat yang mengatakan, bahwa pencucian ifu karena

kotomya anjing.

Masalah ketiga: Hadits ini adalah nash dalam pernberlakukan

bilangan fujuh pada jumlah pencucian, dan ini mempakan hujjah

(bantahan)terhadap pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa itu

dicuci tiga kali.

Masalah keempat Di dalam riwayat hnu Sirin ada tambahan:

..rr'.Jr (tanah). AqrSffi'i dan pam ahli hadits berpendapat dengannSn.

Tambahan ini tidak terdapat di dalam riwa5nt Malik, maka dia tidak

berpendapat dengannya, padahal tambahan dari pemwi tsiqah dapat

diterima, sernentam Snng lainnya pun sependapat dengann5ra.

Masalah kelima, Ada perbedaan riwalat dalam pencucian

dengan tanah. Pada sebagiannla disebutkan dengan lafazh: iFfrf VanS

p*'bmangal, pada sebagian lainnya disebutkan dengan lafazh: 'rylrlt

lwng lainn5nl, dan pada sebagian lainnya disebutkan: ;rLt:l--i1 lsalah

safunyal. Menurut Asy-Sffi'i dan pam sahabatnya, bahwa maksudnya,

terjadinya pencucian dengan tanah pada salah safunya, dan telah

dikuatkan bahwa itu adalah pada kali yang pertama, karena bila yang

pertamanya dengan tanah, lalu diperkirakan sebagian bekas (percikan)

pencucian mengenai sebagian bagian-bagian suci lainnya maka tidak

perlu lagi penggunaan tanah, tapi bila diakhirkan (penggunaan
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tanahnya), lalu bekas (percikan) pencucian sebelumnya mengenai

sebagian bagian-bagian yang suci, rnaka perlu digunakan tanah. Jadi

penggunaan pertama kali lebih sesuai dengan maksudnya sehingga lebih

utama.

Masalah keenam: Riwayat ynng di dalamnya disebutkan:

?t)-t4'6r i'$Oj'Dan lumurilah yang kdelaparnja dengan tanah,"

mengindikasikan tambahan yang kedua secara jelas. Demikian yang

dikatakan oleh Al Hasan Al Bash,ri. Ada juga lrang mengatakan, bahwa

yang lainnya tidak mengatakan demikian. Kemungkinan maksudnln

adalah para ulama terdahulu.32 Sedangkan haditsnya adalah kuat dalam

hal ini, maka orang yang tidak berpendapat dernikian perlu

menakwilkannya dengan cara yang mengandung pemaksanaan.33

Masalah ketujuh: Sabda beliau $, tt ,lo-j,.lzl ,t 6*U

?t3a,*t-:t 
uMaka cucilah tuiuh kali, png pertannn5a atau gang

32 Ini dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal dan lrang lainnya. Driwayatkan juga dari
Malik. Alasan AsySyafi'i dalam hal ini adalah apa !/ang dinukil dari Imam Asy
Syali'i rahimahulah, bahwa dia berkata, "Aku tidak melihat ke-shahil>arnya,
tapi ini tidak tepat bagi yang memandang k*shahilraturrya." Apalagi AsySyafi'i
sendiri telah berwasiat, bahwa bih hadibnSa shalzih, rrral<a itu adalah
madzhabnya, sementara riwayat AMullah bin Mughaffal yang menyebutkan
dengan lafazh: 1r.3la,;,,&filoi (dan lumwitah 5ang kdelapannya dengan

tanah) lebih shahih daripada riwayat dengan lahzh: ',yt.l61 balan satunya)- lbnu

Mandah berkata, "Sanadnya disepakati slnhk." Al Hafizh Ibnu Hajar berkah,
"Mengambil hadits Ibnu Mughaffal melazimkan pengambilan hadits Abu
Hurairah, tapi tidak sebaliknya. Dan tambahan dari perawi tsiqah dapt
diterima.".

33 Demikian ini, karena orang yang tidak mengatakan "kedetapannya" -seperti
para ulama madzhab Syafi'i- mengatakan, bahwa maksudnya adalah cucibh
tujuh kali, salah sahrnya dengan tanah disertai air. Maka seakan-akan tanah ifu
berperan sebagai pencucian sehingga disebut yang keddapan-.
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lainnya dengan tanalf menunjukkan kepada apa yang disebutkan oleh

pam sahabat AsySyafi'i,il bahwa fidak cukup hanya dengan

menaburkan tanah pada ternpatr5n (bagian yang terkena najis), tapi

harus dicampurkan pada air dan di kenakan p-ada tempatrya.

Alasan4ya: Bahwa beliau meniEdikan pencucian dengan tanah

termasuk di dalam kategoriSs png disebut pencucian, sedangkan

menaburkan tanah pada tempahrya (bagian yang terkena najis) tidak

disebutkan pencucian. Ini merrmg memungkinkan. Tapi ada

kemungkinan lain, karena bila ditaburkan tanah pada tempatnya, lalu

diikuti dengan air, maka bisa juga disebut pencucian dengan tanah, dan

memang seperti inilah Snng terdapat dalam perintah Nabi $ dalam

memandikan mayat (ienazah) dengan air dan bidara, yaifu menurut

orang yang metnErndang bahwa air yang berubah karena sesuatu Snng

suci adalah tidak mensucikan, jika diberlakukan sesuai zhahimya hadits

dalam hal cukupnya dengan safu kali pencucian (pernandian), karena

dengan begitu tercapai sebutan pencucian (pemandian), [dan ini adalah

baik36l.

Han5n saja, kalimat tj);1 ldan lumurilahl mengesankan

cukupnya penggunaan tanah dengan cam menaburkan tanah pada

tempatnya, walaupun mencampurkannl,ra dengan air tidak menafikan

stafusnya sebagai pelumumn secara bahasa, maka adalah benar apa

yang mereka katakan, akan tetapi saat itu lafazh !ii3t diartikan sebagai

penaburan tanah pada tanpatrya, 5nng diikuti dengan mengucurkan air

kepadanya. Sementara hadits yang menunjukkan kriteria sebutan

3a Di dalam naskah gr dicanhrmkan: Para sahabat Asy-Syafi'i, atau sebagian

mereka.
35 Di dalam naskah gr dicanhrmkan: Sebutan.

36 Tambahan dari naskah gr.
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pencucian, mernang menunjukkan k pada pencamputann5a dengan air

dan penyampaikanngn ke tenrpatrln dengan air, rnaka itu adalah

perkara tambahan atas kenrutlakan makna 'tiiilt,dengan perkiraan yang

kami sebutkan, yaitu cakupan sebutan l.ii3t tertndap kedua bentuk itu,

yaifu penaburan tanah dan menyimmnlB dengan air.

Masalah kedelapan: Hadits ini bersifat urnum, berlaku pada

sernrra anjing. Dalam rnadztrab Malik ada pendapat yang

mengkhususkannya dengan aniing lpng dihrang pernanfaatannya.

Namun pendapat yang lebih mendekati kebenamn adalah bersifat

umurn, karena alif dan laant, bil-. tidak ada dalil yang menunjukkan

unfuk mengalihkannya kepada sesuafu tertenfu 5nng telah diketahui,

maka zhahimya adalah menunjukkan keumunnn. Adapun orang yang

memandang kekhususan, maka dia mengambilnya dari indikator yang

mengalihkan keumuman ifu dari zhahimSla, karena mereka memang

dilarang mengambil aniing kecuali unhrk keperluan-keperluan khusus.

Sementara perintah mencuci bersamaan dengan mencampur dengan

tanah adalah sebagai hukuman gang sesuai dengan pengkhususan ifu

bagi yang melanggar larangan dalam mengambil anjing yang dilamng

diambil manfaatrya. Adapun orang png mengambil anjing yang boleh

dimanfaatkan, maka kamjiban pencucian dengan mencampurkan tanah

adalah merupakan sesuatu hal yang sulit dan berat baginya, dan itu tidak

sesuai dengan izin dan penrbolehan dalam pengambilan (pemanfaatan).

Hal ini bertopang pada statr.rs adanln indikator dalam pelarangan.3T

Masalah kesembilan: "Beiana" lafa& ini umum, bersifat

mencakup semua bejana, dan perintah mencucinya adalah karena

adanya najis. Jika dipastikan dernikian, rnaka konsekv,rensinya adalah

37 Di dalam naskah gr dicanfumlrran: Dalam perintah pencrrcian bejana.
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najisnya semua yang ada di dalamnp, sehingga berkonsekrpensi adangn

pelarangan untuk menggunakan bejana tersebut. Madzhab Malik

berpendapat bahwa yang dilarang digunakan adalah hanya aimya saja,

adapun makanan yang dijilat anjing, maka tidak perlu ditumpahkan

(dibuang) dan juga tidak perlu dijauhkan. Namun ada perintah untuk

menumpahkan (mernbuang) secara muflak pada sebagian riwa5nt yrang

shahih.38

Masalah kesepuluh: ZhahimSn perintah ini menunjukkan

wajibnya. Sernentara madzhab Malik berpendapat bahwa perintah

dalam hadits ini sebagai anjuran.39 Tampaknya, karena dia meyakini

sucinya anjing -berdasarkan dalil 5nng menunjukkan hal ifu- maka dia

menjadikan itu sebagai indikator Snng mengalihlcn perintah itu dari

zhahimya, yaitu dari ruajib kepada anjumn. Menrang terkadang perintah

dialihkan dari zhahimya berdasarkan suatu dalil.

Masalah kesebelas: Kalirnat lrfll_r. (dengan bnatl)

menunjukkan penetapannya (unfuk menggunakan tanah). Dalam

madzhab Syafi'i ada pendapat -atau pandangan-, bahwa sabun, sikat

dan mencuci delapan (lrali) bisa menggantikan peran tanah, berdasarkan

anggapan bahwa rrang dirnal$ua yrfg Uagan tanahladalah tambahan

pembersihan, sementam sabun dan sikat bisa menggantikan peran ifu.

38 Yaitu riwayat Muslim dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Dan itu sebagai hulJah

bagi yang mengatakan penarclan ifu karena najis, karena penumpahan ifu
lebih umum daripada berupa air atau makanan. Seandainya itu memang suci,

maka tidak akan diperintahkan unhrk ditumpahkan (dibtnng) karena adanya

larangan menyia-nyiakan harta.
39 Al Hafizh mengatakan di dalam Al Fath, "Yarrg dlkenal di kalangan para

sahabat Malik adalah riwayat !,ang menyatakan bahwa itu najis, namun

kaidahnya bahwa air tidak bemajis kerr.rali bila berubah, maka tidak wajlb

dengan bilangan tujuh untuk (pencucian) najis, tapi itu hanp sebagai ketaatan.
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Menurut kami, pendapat ini lernah, karena bila nash-nya menyebutkan

sesuafu tertenfu dan mengandtrng rnakna 5nrg dapat mengkhususkan

itu, maka tidak sah menggugurkan nash dan memberlakukan sesuafu

yang dapat dikhususkan padanya. Dan perintah dengan tanah

walaupun mernungkinkan apa yang mereka sebutkan, ynifu sebagai

tambahan pernbersihan-, tapi kami tdak menetapkan makna ifu, karena

disertai juga dengan mal{na lain, yaifu pemaduan antara dtra alat

pen3ruci, graitu air dan tanah, sedangkan rnakna ini tdak terdapat pada

sabun dan sikat.

[-ain dari itu, makna-makna 5nng disimpulkan ini bila tidak ada

padanya selain kesesuaian, maka perkam itu Udak kuat, dan kalaupun

ada kemungkinan-kemungkinan padanya, rnaka yrang benar adalah

mengikuti nash-nya.

Kemudian dari itu, rnakna yang disimpulkan ifu bila temyata

nash-nya menunfut pensluguran atau pengt<husrsan, malo menurut

sanua ahli ushul bahwa itu tertolak.

13,W"fu or, -oti, i oG j;- otp ;r -y
tL:':,it"i ,g6L'u nu J, titt ,:*iG3 t:r1;L 6f,
'i ,,;:;"tr'drfl*t)'e*:3 i ,yn)t e'q- F\l i ,yt!,
'J-:* i,*lt',#'i,o,r;t J i*:,i:x ;+i,p
';eA *t;r'h, *Ut,>-l tv'"i ,# #:W
,t ,#r; jb'"i ,tia 6*3'F'*;;:JGytrl €*:)

eI o ,6.'-7,. ti . .t t, c.1 ,, . t. ,, ty) ,U lJr, t, il JtD a-,..ci 144+. gJ.*,

49hlramulAhkam



7. Dari Hummn maula Utsman bin Affan 16, bahwa dia melihat

Utsman meminta diambilkan air wudhu. lalu dia menyiramkan pada

kedua tangannya dari bejananya, lalu mernbasuh keduanya tiga kali,

kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudhu,

kernudian. berkumur, ba-istinspq dan ber-istinbar, kemudian

mernbasuh wajahnya tiga kali, dan kedua tangannp hingga sikut

sebanyak tiga kali, kernudian m€ngusap kepalanya, kemudian

membasuh kedua kakingn 6ga kali, kernudian berkata, "Aku melihat

Nabi ,$ berwudhu menyempai unrdhukuo ini, dan beliau bersaMa,

'fumngsiapa beruudhu manyuupi undhuku ini, kernudian shalat dua

nkabt bnp bqbiam kryda dirinp pda kduanSa, nnka akan

diatnpuni dasarya Sang telah lalil."4l

Penjelasan:

Utsrnan bin Affan bin Abu Al Ash bin Urnayyah bin Abd SSnms

bin Abdu Manaf. Nasabnya berternu dengan Rasulullah $ pada Abdu

Manaf, dia ternrasuk yang lebih dulu masuk Islam. Dia pun turut

berhijrah dalam dtn hijrah. Dia menileh dengan dua puteri Rasulullah

S, menjabat sebagai khalifah setdatr Umar bin Khaththab rg, dan

terbunuh pada hari Jum'at, tanggal 18 Dzulhijiah tahun 35 H{riyah.

Maula-nya adalah Hummn bin Aban bin Khalid, dulunya termasuk

tawanan Ain At-Tamr, kernudian pindah ke Bahsrah. Jama'ah

menjadikannya sebagai hujjah, dan dia sebagai seorang pembesar.

40 Kata )j.z|t adahhderi'.rasi duii)vl,pitu bersih dan bagus. Dikatakan :ji
i,pl:W apabita waiah itu terbebas darl sesuatu yang membunrkkannyra.

41 HR. Al Bukhari, bab: Thaharah dengan lafazh ini dua kali dan dengan dua

sanad berbeda, dalam pembahasan: Rnsa; Muslim, pembahasan: Thaharah;

Abu Daud dan An-Nasa'i.
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Pernbahasan mengenai hadif ini dari beberapa sqi:

Pertama: llrita ;t-bjt, dorg* fatlnh pda wwu, adalah

sebutan untuk air, sedangkan dengan dhamnah G*Irl adalah sebutan

f7 (perbnatan) pada p€rnatoian. Jika dengan fathah pada

tuzwu tl*| j/tl sebagai sehtan untuk air +ebagairxrna 9ang kami

sebutkan-, apakah itu juga sebagai s€br.ltan unfuk air secara muflak,

atau han5ra sebutan unfuk air dengan krit€ria statusnyra sebagai air yang

dipergunakan untuk wudhu atau diproyeksikan unfuk wudhu? Dalam hal

ini ada catatan yang pedu ditelaah lebih dalam, dan bertopang padanya

suatu kaidah fikih, yaitu bahwa pada sebagian hadits yang dijadikan dalil

dalam merryatakan sucinya atr musta'mal$Eng telah dipakai), adalah

perkataan Jabir, t*t'U ,P lrJ gof" dia mengucurkannya kepadaku

dari air wudhuqfl. Karena iilo hta menpdikan 'r*jt sebagai sebutan

unfuk air secara muflak, maka kalirnat ab-bt'F:'r* L'i g-alu aia

mengucurkannya kepadaku dari air wudhunya) tidak mengandung dalil

Snng menunjukkan sucinya atr musb'nml, karena perkiraannya: lalu dia

mengucurkan dari aimya. Dan aiqla ifu fidak mesti berupa

air 5nng telah digunakan42 untuk menrbasuh anggota wudhun5n, karena

kita membicarakan bahwa i*jt adalah sebutan untuk air secam

mutlak. Tidak melazimkan dernikian, maka bisa jadi yang dimaksud

dengan u.jij adalah sisa air yang dia berun-rdhu dengan sebagiannya,

bulGn air png telah digunalon unfuk mernbasuh anggota wuduhuryn.

Karena itu di situ tidak terdapat dalil, dari segi hfazh sebagaimana lpng

42 Di dalam naskah ur dicantumkan: DgunakannSra.
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disebutkan43, yu.g menuniukkan sarcinya av musta'mal. Tapi jika kita

menjadikan 'r*jt-dengan fafiahpda uawu-sebagai air yang dibatasi

dengan idhafahkepada it*t, {engan dhammah pada vuaww. }rakni

penggunaannya pada anggota wudhu, atau dipersiapkan unfuk ifu,

maka di sini bisa dikatakan: Di sini terkandr-tng dalil Karena i*i
mengandung arti antara: aimyra png dipersiapkan untuk i*I, (wudhu)

-dengan dhammaF, dan: aimya png telah digrrnakan berwudhu.

Membawakannya kepada dengan) Snng kedua'adalah

lebih utama, karena ituhh hakikatrya, atau 5nng lebih mendekat

hakikatnya, sedangkan penspnaannya dengan makna air lrang

dipersiapkan (untuk urudhu) dahh kiasan. Dan mernbawakannSn

kepada yang hakikat atau Sang lebih mendekati hakikat adalah lebih

utama.

Kedua, Redaksi ,-ir6-.jb {i$'utu dia menyiraml<an pde

kdua tangannyd mengandung anjr.ran mencuci kedua tangan sebdum

memasukkannya ke dalam bqana di saat permulaan wudhu secata

mutlak. Sernentara hadits Snng lahr menuniukkan dianjurkan unfuk

mencuci kedua tangan setdah bangun dari tidur. Kami telah

menyebutkan pertedaan antara kedua hukum ini, dan bahwa

ketika bangun dari tidur adalah dianiukan, dan bahwa ketika bangun

dari tidur adalah makruh mernasukkannya ke dalam bejana sebelum

mencucinya.

Ketiga' Redaksi #-r- rP Pada kdua tangarnyal, disimpulkan

darinya: penyiraman pada kedmnlra secam bersamaan. Dan telah

dijelaskan di dalam riwayat lainnya, bahrrn dia minyiramkan dengan

a3 Di dalam naskah !, dicantunkan: Mereka maksudkan.
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tangan kepada tangan kirinla, kernudian mernbasuh

keduanya.

Redal$i t4 'i lmanbsh kdnnydt menrpakan kalimat

(mengandung dtra rnakna atau lebih), gBifu antara membasuh

keduanya secara bersamaan atau terptsah (sendiri-sendiri). Para ahli ftkih

berbeda pendapat mengenai mana Srang lebih utama.

Keempat: Redalsi PV ,yyi (aga t<atl!menplaskan apa yang

fidak disinggung mengenai penyebutan bilar,san pada hadits Abu Az-

Zwrar dari Al A'raj dari Abu Humirah Srang lalu, yaitu pada redaksi: rit

i3ulf 
'W 

:.'t (Apbila s6@mng dad katkn bngun), dari riwayat Malik

dan yang lainnya. Disebutkan juga di dalam hadits Abu Hurairah tentang

penyebutan bilangan itu, 5nng terdapat di dalam ,4sh-Shahih, dan itu

telah disebutkan oleh pengarang.

Kelima, Redal$i 'jal-b.t f lkanuaan bqkunul menunjukkan

urutan antara pernbasuhan tangan dan berlrumur. Asal makna lafazh ini

mengindikasikan gerakan, contohn3n, * r;'rfrAt';a;Jzi (kantuk

menrberikan gerakan di kedua mtaryd. Dan di dalam Sunnah ini -
yakni berkumur saat berunrdhu- digunakan unfuk menunjukkan makna

bergeraknya air di mulut. Sebagian ahli fikih mengatakan, bahwa
't:a;;a;lt adalah menjadikan air di mulubrya kernudian meludahkannya

(mengeluarkannln) -ini atau rnaknanta-. Jadi itu adalah mernasukkan

aktifitas meludahkan (mengeluarkan) ke dalam hakikat berkumur.

Berdasarkan hi, bila aimp ditelan, rnalo fidak dianggap telah

melaksanakan sunnah. Dan inilah Snng banyak terjadi dalam perbuatan

oftmg-orang lnng berwudhu [t/akni mernasukkan air dan
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mengeluarkannyrael. Kernungkinan juga dia menyebutkan ifu

berdasarkan mayoritas dan kebiasaan, bukan karena landasan

pelalsanaan sunnah adalah dengan meludahkannya (mengeluarkannya).

Wallahu a'lam.

Keenam, Redaksi $rj ,y*'j kanuaan mqnbasuh wfiehngl

menunjukkan urutan antara mernbasuh walah, berkumur dan ber-

istinsSaq, yaitu dimana mencuci muka diakhirkan setelah keduanya.

Mal€ disimpulkan dari itu pengurutan antara !,ang diu/ajibkan dan

disunnahkan.

Suatu pendapat menyebutkan tentang hikrnah didahulukannya

berkumur dan istins5aq daripada penrbasuhan u/aiah yang diwajibkan,

bahwa sifat air ada tiga -1/akni standar dalam penyucian-, yaifu wama

yang dapat diketahui dengan penglihatan, lasia Snng dapat diketahui

oleh alat perasa, dan aroma png dapat diketahui oleh alat pencium.

Kedua sunnah ini didahulukan untuk menguji (mengetes) kondisi air

sebelum rnernulai png wajib. Sebagian ahli fikih menrandang bahwa ini

pengurutan antam hal-hal yang wajib, dan tidak mernandangn5ra antara

hal yang wajib dan yang sunnah, sebagaimana antara sesama yang

waiib.45

4 Tambahan dari naskah gr.

45 Yang ditunjuk'lan oleh hadits-hadits dan dihntltan oleh sghid+ghidnya,
bahwa pengurutan antara keempat anggota wudhu yang disebutkan di dalam

ayat wudhu adalah wajib. Dan itu ditunjukkan juga oleh apa yang disebutkan di

dalam hadits ini,- serta apa yang diriwaSntkan oleh An-Nasa'i dari Jabir pada
pembahasan: Sifat haji Nabi $, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Mulaikh
kalian dengan ap Wng Nlah memulai dengannjm." Yaitu dengan lafazh

perintah, dan ini bersifat umum dalam wajibnya pengurutan. Menurut Jumhur,

ini tidak terbatasi pada sebabnya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ilmu

ushul.

s4 IhkamutAhkam



l<ata'a-+jt merupakan derir.rasi dari i-iirft. Para ahli fikih

mengakui derivasi ini, dan mernbangun sejumlah hukum di atasnya.

Kata tiiAi (tiTa kafitmenunjukkan dianjurkanrnTa bilangan ini pada

setiap aktifttas yang disebutkan di dalamn5n.

Ketuiuh: Redaksi ,rtlrS, ,)t {-t$ ldan kdua bngarnSn hingga

sikuf. Tentang lafazh 'r;j|rSt (sikut)6 ada dua macam, yaitu dengan

fathah pada miim dan kasmh pada faa' tilrtlU, dan yang kedua

sebaliknya (ig;lJlrl,ini dua rncarn logat/aksen

Redal$i f;t ll lhinga glkur) bukanlah pem5ntaan yang

memasukannya ke dalam pernbasuhan ataupun tapal batasnya.4T Para

ahli fikih berbeda pendapat mengenai wajibnya memasukkan sikut ke

6 Yaitu tulang yang menonjol di ujung hasta. Disebut demikian karena .--t|#.*
(melentur karenanya).

47 Memasukkan sikut ke dalam pembasuhan dilandasi oleh hadits Abu Hurairah
yang diriwaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam pembahasan'

Menyempumakan wudhu, dan berdasarkan perbuatan Basulullah.S dari

riwayat Humran maulal)tsman yang diriwaptkan oleh Ad-Daraquthni dengan

lafazh, "Lalu membasuh wajahnya dan kedua tangannp sampai sikut hingga

mengusap ujung lengan atas." Al Hafizh mengatakan, "Sanad hadib ini
hasan."

Disebutkan juga di dalam Sunan Ad'Damquthni dari riwayat Jabir, dia berkata,
"Apabila Rasulullah $ berwudhu, beliau memutarkan air pada kedua

sikutnya.'l Riwayat Ath-Thabarani dan N Bazzar dari hadits Wail, "Dan

membasuh kedua lengan bawahnya (hastanya) hingga meler,rrati sikut." Ath-

Thabarani dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari hadits Tsa'labah secara mar{7!',

"Kemudian membasuh kedua lengan bawahnya hingga air mengalir pada

kedua sikutnya." Hadits-hadits ini -walaupun ada kelemahan pada sebagian

sanadnya-, namun dengan gabungan kesemuannya menlrdi kuat. Karena itu,

fuySyafi'i mengatakan di dalam Al LImm, "Aku tidak mengetahui ada yang

menyelisihi wajibnp memasukkan kedua sikut di dalam wudhu."
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dalam objek yang harus dicuci. Madzhab Maliki dan Spf i
mamjibkannya, sementara Zufar dan png lainnya menyelisihinp.

Pangkal perbedaan pendapat dalam hal hi, bahwa !,ang

masyhur dari pengertian l*tu Jl adalah untuk menunjukkan tapal batas

tuiygr,, dan terkadang juga bermakna ti $ersama). Di antara mantrsia

ada"png mernbawakannln kepada pengertian yang masyhur, sehingga

tidak mernasukkan sikut ke dalam obiek Snng harus dicuci. Dan ada juga

lrang membawakannga kepada makna '# (bersama), sehingga

memasukkannya. Sebagian orang rnorgutukutt: Dbedakan antam

sebagai tapal batas dari jenis Snng sebelumnya atau bukan. Jika

termasuk jenis yang sebelumnln maka termasuk, sebagaimana di dalam

ayat wudhu, dan iika bukan dari jenis yang sebelullyg maka tdak

termasuk, sebagaimana di dalam firman Allah & ,ljitr Jli*l' ,;"J j

'Kemudian puafi ifu ampi (dabng) malam." (Qs. Al

Baqamh l2l L87).

Yang lainnya mengatakan, "Masuknya sikut, karenu ,rjf di sini

merupakan tapal batas unfuk pengeluamn, bukan unfuk pernasukan.

Karena Ljr *"r,rpakan sebutan unfuk anggota tubuh ini sampai bahu.

Jika tapal batas ini tidak ada, maka semestinya tangan ifu dicuci sampai

bahu. Namun karena jika tapal batas ifu ada, maka bagian yang setelah

sikut keluar dari objek yang harus dicuci, rnaka berakhimya pengeluamn

itu sampai sikut sehingga sikut rnasuk ke dalam objek png harus

dicuci."

Yang lainnya mengatakan, "Karena lafazh I merniliki arti tapal

ba.!T darijuga bemrti f (be,rsarna), sedangkan dari perbuatan Rasulullah

$. bahwa beliau memutarkan air pada sikutrya, maka itu merupakan
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penjelasan untuk hal yang masih global. Sementara perbuatan-

perbuatan Rasulullah $ dalam menjelaskan ke,vajiban yang global

diartikan sebagai kev,rajiban." Menurut kami, pendapat ini lemah, karena

4 nunUmyu adalah bemkhimya tapal batas, dan kiasannya bermakna

ij ftersama), dan fidak ada kebiasan (kesarnaran) setelah jdasnya

sebuah hakilot.

Hal yang menunjukkan bahwa itu adalah hakikat tapal batas

adalah banyaknya nash-nash para ahli bahasa fuab yang menunjukkan

itu. Adapun Snng mengatakan bahun ifu berrnakna g. (bersama), maka

tidak ada nash yarry menlntakan bahwa itu hakikakrya dalam hal itu,

sehingga bisa jadi memaksudkannya sebagai kiasan.

Kedelapan: Redaksii.J,lli'#ij genudi,an mengusap

keplanjal, zhahimya mencakup seluruh kepala dengan cara mengtsap
(mernbasuh), karena 

'rl/, kepala) tat<it<atgra adalah sebutan untuk

seluruh bagian anggota ini.€

Pam ahli fikih berbeda pendapat mengenai kadar png wajib

dalam pengusapan ini. Sernentara itu di dalam hadits tidak ada hal yang

menunjukkan akan urajibnla melakukan itu, karena di bagian akhimyra

'a Ini dikuatkan oleh perbuatan Nabt C y*g terus menenrs demikian, yang mana

beliau selalu membatasi hanp pada sebagian kepala saja, bahkan pemah juga

setelah beliau mengtrsap sebagiannya, beliau menyemprurlakan pengursapanyra

pada ikat kepala (sorban yang diikatkan di kepalanln), sebagaimana lnng
diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan At-Tirmi&i dari Al Mughirah bin
Syu'bah, "Bahwa beliau $ berwudhu, lalu mengusap ubun-ubunnya dan pada

sorban ikat kepalanya." Adalah mengherankan sikap orang yang hanya

mengambil ujung hadits ini sehingga membolehkan hanya dengan sebagian

kepala kemudian melarang mengusap sorban ikat kepala. Sementara klaim
birhwa baa' di sini berfungsi menunjukkan sebagian, tidak didukung baik oleh
pengertian bahasa maupun oleh nash.
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disebutkan, bahwa ini penyebutan adaqn pahala lnng khusus atas

perbuatan-perbtratan ini, dan ini fidak melazimkan tidak sahryn hal itu

kefika tidak terdapatr5n tiap bagian dari sernm perbuatan itu. Jadi bisa

jadi pahala ifu diberikan atas penyempumaan p€ngusapan' kepala,

wqhgpun meny€rnpumakan pengusapannla ifu fidak wajib,

sebagaimana halryn berkumur hn itfrrut/q rralaupun kedmnp tidak

wajib menurut rnayoritas ahli fikih atau seiumlah besar dari mereka.

Jika ada seseorirng lrang menganut apa lnng telah kami

kemukakan mengenai sikut -pifu menganggap globalnya kalimat pada

ayratnya, dan bahwa perbuatan (beliau 0) menrpakan penjelasannya-,

maka ifu tidaldah benar. Karena zhahimya aSnt sebagai penjelasan, bisa

berarti maksudnya adalah pengusapan secara mutlak, sebagaimana

pandangan AsySpfi'i berdasarkan konotasi ba' pada ayatrln yang

menunjukkan at-tab'idh (menunjukkan sebagian) [atau selain itu]49, atau

bisa juga bemr6 maksudnya adalah sernuanya (sernua bagan kepala),

sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, berdasarkan anggapan bahwa

',:,,ll.J,, adalah hahkat di dalam kalimat, dan bahwa 6aa' itu tidak

konkadiksi dengan ifu. Bagaimana pun, maka tidak ada kesamaran

(tidak bias).

Kesembilan: Redaftsi *) rlt W j lkernudian membsuh

kdua l<akinpl, ini jelas menlnnggah golongan Rafidhah yang

mengratakan wajibnya mengusap kedm l<ak. Hal ini sudah arkup jelas

dari hadits Utsman dan barynk sahabat lainnya yang menceritakan sifat

wudhu Rasulullah &. Di antamnya 3nng paling bagus adalah hadits Amr
bin Abasah: Bahwa Rasulullah S b€rsaMa, "Tldak seorzrng pun dai

^:-* 
gang mendel<atl<an wudhurya..." hingga "kanudian mqnfusuh

a9 Tambahan dari naskah.J..
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kdua kakingn sebagaimana 5nng Allah 'Azza'wa Jalla perinbhkan

kepadan5a." Maka dari hadits ini, digabungkanlah perkataan kepada

perbuatan, dan jelaslah bahwa yang diperintahkan ifu adalah membasuh

kedua kaki.

Kesepuluh, Redakasi Lii @ga lelt) menunjukkan

dianjurkann5ra pengulangan dalam merrbasuh (mencuci) kedua kaki

hhgga tiga kali. Sebagian ahli fikih tidak menanggap bilangan ini pada

kaki, sebagaimana juga pada anggota wudhu lainnya. Pada sebagian

riwayat disebutkan, "Lalu mencuci kedua kakinya hingga

membersihkannya," tanpa menyebutkan bilangan. Maka hadits ini

dijadikan dalil untuk madzhab ini. Ditegaskan juga dari segi makna:

bahwa karena kedekatan kaki dengan tanah saat berjalan dengannya

sehingga banyak kotoran yang magenainln, maka alasan perintah

dalam hal itu adalah semata-mata unfuk kebersihan, tanpa melihat segi

bilangan ifu. Sernentara riwayat 5ang menyebutkan bilangan adalah

tambahan dari riwayrat yang Udak menyebutkannya, maka

mengambiln5n adalah suafu kernestian, dan makna tersebut tidak

menafikan stahrs bilangan. Mal{a hendaknya pengamalan itu

berdasarkan apa yang dituniukkan oleh lafazh hadlts.

Kesebelas: Redaksi ,b G*\ j>,i (menyuupi wudhuku inl).

Lafazh'5lJ (merryerupai) tidak setara dengan lafazh .[ry (seperti), karena

lafazh Jry zhahimya mengindikasikan kesamaan dari segala segi, kecuali

segi yang bisa berbda antara kedua hakikat ifu sehingga mengeluarkan

keduanya dari kesamaan. Sedangkan lafazh ijJ tidak demikian, dan

kemungkinan penggunaannya di sini dengan makna ,P sebagai
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kiasan,so atau kemungkinan tidak meler,r,atkan apa-apa yang

mgngindikasikan kesamaan kecmli yang tidak mencemari maksr,rdnya.

Tampak pada perbuatan yang khustrs, bahwa di dalamqn tendapat hal-

hal yang dikesampingkan pada status maksud dari perbuatan, jika hal-

ha[,,lni dikesampingkan maka perbuatan itu udak sama persis dengan

perbuatan ifu, namun meninggalkannSn fidak mencemari malsud

daiftr5n, 5nitu menghilanglon hadats dan mendatangkan pahala.

Kami berargumen kepada ini dan berpendapat dernikian, karena

hadits ini disebutkan unhrk menerangkan suafu perbtratan yang hendak

ditiru dan untuk mendatangkan pahala 3nng diianjikan atas perbuatan

itu, maka wudhu yang dicaitakan ifu hendaknya menghasilkan tujuan

tersebut. Karena ifulah kami katakan: Kemungkinan penggunaan ij.I
dalam makna hakikatrp dengan tidak meluputkan maksud, bukan

bmakna #st atau meninggalkan apa 1nag dik€tahui secara pasti

s0 Ada catatan dalam hal ini, karena disebtrtkan dt dalam riwayat Al Buk*rari pada
pernbahasan: Kelembutan hat, dari ,alur Mu'adz lbnu Abdurrahman, dart
Humran, dari Utsman g, dengan lafaz.h, it;l(U,*bl| (knrysiapa
beruudhu seperti wdhu /ar). Disebutkan iuga d dahm riwa5rat lvluslim dari
jalur Zaid bin Aslam dari Humran: ti; ghj httlV (hrugskpa beruudhu

seperti wudhuku in). Disebutkanrqa di dalam suatu riwapt Abu Daud: blV
r-i-i, dr Jrls (BannSsiapa beruudhu wudhuku lnti. Maksudnya adalah

, ,. ?enyeripaan, sanentara masingmaslng dari lafazh F dan.,19 adahh partkel

unhrk menuniukkan penyerupaan. Penyerupaan ih't tldak ada keumumannla,
baik dengan mengatakan, tli 4h)fJ (menyenrpai wudhulnr ini), ataupun: Jg

Ch-r} (seperti wudhuku). Nanti pada bab adzan pensyarah akan

mbngernukakan apa menyelisitri pendapat di sinl, l€reni pada hadtts nomor
67, dia mengatakan, bahwa hadits itu sebagai dalil png menunjukkan bahwa
lafazh.19 fidak menunjukkan kesamaan dari segala segi.

51 Di dalam naskah rr dicantumkan: Pada selain hakikatn5ra, !,akni bermakna J9.

60 IhkamulAhkam



bahwa itu fidak meluputkan maksud. Maka penggunaan'j,J pada posisi

;[q dengan tidak meluputkan maksudnya. Wallahu alam.

Bisa juga dikatakan: Bahwa pahala ifu terjadi karena penyertaan

perbuatan ifu untuk mernudahkan dan melapangkan bagi para

mukhathab, tanpa menyernpitkan dan mernbatasinya dengan apa lnng
telah kami sebutkan p",qr* hdi, hanya saja 3png pertama itu lebih

mendekati rnaksud penjelasannya.

Kedua belas' Pahala yang dijanjikan itu bertopang pada

perpaduan dua hal; pertama: Wudhu menyenrpai yang disebutkan,

kedua: Shalat dua raka'at setelahnya dengan sifat png disebutkan

setelahnya di dalam hadits ini. Sedangkan pahala atas perpaduan dua

hal tidaklah melazimkan pahalanya atas salah safunya, kecuali

berdasarkan dalil lain di luar itu.

Beberapa orang mernasulden hadits ini ke dalam kategori

kzutamaan wudhu, dan atas mereka dalam hal ini ada pertan5nan yang

telah kami sebutkan.

Jawabann5n: Bahwa status sesuatu sebagai bagran dari apa yang

mendatangkan pahala besar kepadanya adalah cukup shhrsnya sebagai

sesuafu yang maniliki ketrtarnaan, maka tercapailah malrsud dari stafus

hadits sebagai dalil yang menunjukkan keutamaan wudhu. Dengan itu

tampak perbedaan antara tercapainya pahala yang dikhususkan ifu dan

tercapainya pahala secara muflak. Pahala yang dikhususkan itu

diperoleh atas perpaduan wudhu dengan sifat menyerupai yang

disebutkan dan shalat dengan sifat yang disebutkan itu. Sedangkan

pahala yang mutlak kadang bisa diperoleh dengan hal yang kurang dari

itu.
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Ketiga belas, Redal$i 'r-ut lfLlrhi:ts @nw bqbicam

mazgazai kdmn5a pda dirirynl mengisyaratkan kepada bisikan dan

godaan terhadap batin, dan ifu ada dua macam. Pertama: Apa yang

menyerang dengan kuat sehingga sulit dielakkan dari batin. Kedua: Apa

yang ikut mengalir bersama batin serta dapat ditepis dan dihalau.
'+:l

Kemungkinan hadits ini dibatmkan kepada macam 5nng kedua ini,

sehingga keluar dariqn rnacam lrang pertama karena kesulitan

pengidentifikasiannya. Hal ini dikuatkan oleh kalimat i ',kLl";l-

lberbicaru kepda di*W), karena hal ini mengindikasikan perbuatan

darlnya dan kesengajaan dalam pembicaman ini. Bisa juga dibawakan

kepada kedua macamnya sekaligus, hanln saja yang sulit itu hanrs

dikesampingkan dari apa yang terkait dengan pembebanan.

Hadits ini hanya mengindikasikan'adanya pahala khusus atas

perbuatan tertenfu. Karena itu, siapa yang mencapai perbuatan ifu,

maka dia mendapat pahala itu, sedangkan yang tidak, maka tidak

mendapatkann5n, dan ini tidak termasuk kategori pembebanan sehingga

harus menghilangkan yang sulit darinya. Memang kondisi itu harus

memungkinkan unfuk dicapai -yakni kriteria 5nng mendatangkan pahala

khusus ifu-, dan perkaranya memang demikian, karena omng yang

membebaskan diri dari kesibukan-kesibukan dunia, yaitu orang-orang

png hatinla didominasi dan dipenuhi dengan dzikrullah & akan

mencapai kondisi itu, dan itu telah diceritakan dari sebagian mereka.

Keempat belas' Bisikan hati itu mencakup bisikan-bisikan

yang berkaitan dengan keduniaan dan bisikan-bisikan yang terkait

dengan akhirat. Hadits ini -wallahu a'lanr dibawakan kepada yang

terkait dengan keduniaan, karena bisikan hati yang terkait dengan

akhirat seperti memikirkan tentang makna-makna bacaan dari Al

Qur'an gang mulia serta doadoa dan dzikirdzikir yang disebutkan.
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Kami tidak bermaksud bahwa apa yang terkait dengan akhirat adalah

segala hal yang terpuji atau dianjurkan, karena banyak dari itu yang

tidak terkait dengan shalat, sedangkan memasukkannya ke dalam shalat

berarti memasukkan sesuatu yang asing darinya. Diriwayatkan dari

Umar r4$, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya aku pemah

mempersiapkan shalat sementara aku sedang shalat." Atau

sebagaimana yang dikatakannya. Ini adalah benhrk taqarrub juga,

hanya saja ifu mempakan hal asing di luar maksud shalat.S2

Kelima belas, Redaksi 4t',*|lrJt J'i s2b (maka akan

diampuni dosanya yang telah lald. hahir redaksi ini bersifat umum

mencakup sexnua dosa. Namun mereka mengkhususkan png ifu
dengan dosadosa kecil. Mereka berkata, bahwa dosa-dosa besar

dihapuskan dengan taubat. Tampaknya landasan dalam hal ini adalah

52 Sebenamya ini bukan hal asing di luar maksud shalat, karena hakikat shdat
adalah berhubungan dengan Allah agar seorang hamba dapat menjalankan
segala unrsannla di dalam kehidupannSra di atas petunjuk dan kebenaran, agar

bisa mencapai keberunfungan di segala fujuann1n, yang dengannSn dia dapat

menjalani kehidupan grang baik, dan beriman di atas pengetahuan yang benar,

bahwa hal itu fidak akan terjadi keorali jika menjalin hubungan dengan

Tuhannln yang memeliharanln dengan segala nikmat-Nya. Maka hal ifu
sebagaimana Dia telah melimpahkan nikmat-nikmafNya kepadan5n dalam
fisiknya, rezel4nya, kesehatannya serta dalam pengutusan para rasul-Nya dan
penurunan kitab-kitab-Nya, dan dalam pefunjuk-Nya ke jalan yang lurus melalui
risalah yang mulia ini, maka dia sangat membuhrhkan berkesinambungannya

pefunjuk ini dan keteguhannya di atas jalan yang lurus itu dalam segala

un$annya, serta terlindungln!,a dari syetan yang terkutuk, musuhnya yang tidak
pemah lengah unfuk selalu benrsaha menyesatkannl,ra, menjauhkannya dari

kebenaran dan pefunjuk, serta memperdayai kehidupannya dan menyempitkan
penghidupannya. Adapun maksud shalat tidak adalah sebagaiamana yang

difirmankan Nlah, "Sesungguhnjm berunfunglah oft,ng-oftrng lmng beriman,
(aitu) omng-omng yang khusy* dalam salatrya." (Qs. Al Mu'minuun [23]' 1-

2).
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*:[*

B. Dari Amr bin Yahya Al l\tlazini, dari ayahnya, dia berkata,

l'Aku menyaksikan Amr bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin

Zaid tentang wudhunya Nabi $. Maka dia pun meminta dibawakan

sebaskom air, lalu dia berwudhu untuk mereka sebagaimana wudhunya

Rasulullah $. L-alu dia mengucurkans3 dari baskom itu ke kedua

Ramadhan, adalah penghapus apa-apa yang di antara ifu selama dosa-

dosa besar dijauhi." Karena ifu mereka menjadikan pembatasan ini

sebagai batasan kriteria untuk hal-hal yang mutlak pada selainnya.

53 Demikian dicantumkan dengan dua hamzah dan sukun pada kaaf di dalam
riwayat ini (ii61. Sementara di dalam riwayat Sulaiman bin Harb dicantumkan:

t.j(i, dengan fathah pada kaaf, lanp hamzah. Keduanya adalah dua macam

logat dengan makna lang sama. Dikatakan luTit.li dan ir-rli(-lii apabila
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tangannya, lalu membasuh kedua tangannya tiga kali, kernudian

memasukkan tangannya ke dalam baskom, lalu berkumur, ber-istirrSaq

dan ber-lbfnfsar tiga kali dengan tiga cidukan, kemudian memasukkan

tangannya lalu membasuh wajahnya tiga kali, kemudian memasukkan

tangannya ke dalam baskom lalu membasuh keduanya dua kali hingga

sikut, kemudian mernasukkan tangannya ke dalam baskom lalu

mengusap kepalanp dari depan ke belakang dan dari belakang ke

depan safu kali, kemudian mencuci kedua kakinya."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Dh mulai dengan bagian depan

kepalanya hingga membawanya ke belakangnya, kemudian menariknya

kembali hingga kembali ke ternpat dimana dia mernulai darinya."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah $ mendatangi kami,

lalu kami mengeluarkan unfuknya air di dalam baskom kuningan." l/-
Ta u r merry uupar rnangkok. 

g

Penjelasan:

Amr bin YahSn bin Umarah bin Abu Hasan Al Anshari Al Mazini

Al Madani adalah seorang yang tsiqah. Jama'ah meriunyatkan daringn,

dernikian juga agnhnSTa adalah seorang yang biqah, dan mereka

menyepakati halini.

memiringkan bejana. Al Kisa'i berkata, "'r-ryi t Lii artinyra a}u menuangkan

bejana, sedangkan irryi t tiil artinya aku memiringkan bejana.'.
s HR. At Bukhari di lebih dari satu,tempat dengan lafazh png bemgam dan jalur-

jalw png berteda.
HR. Muslim; Abu Daud; At-Tirmidzi; An-Nasa'i dan lbnu Majah di dalam
pembahasan: Thaharah.
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Ada beberapa haldalam hadits ini:

Pertama: AMutlah bin Zaid ini adalah Zaid bin Ashim, dan dia

bukanlah Zaid bin Abdi Rabbih. Hadits ini adalah haditsnya Abdullah bin

Zaid bin Ashim, bukan AMullah bin Zaid bin AMi Rabbih. Sedangkan

hadits tentang adzan beserta mimpingn adalah hadits AMullah bin Zaid

bin AMi Rabbih, bukan AMullah bin Zaid bin Ashim. I(arena itu,

hendaknSn diperhatikan, karena bisa terjadi kesamaran (terhrkar) dan

terjadi kekelinran.

Kedua, Redal$i )\bn (Maka dia pun meminta dibavatan

sebaskoml- Lafazh lFr a*sun faa'bertitik dua di atas, artinya i, :.i.lr

(mangkuk; baskom), dengan lasmh atau fathah pada thaa', atau

dengan mernbuang /aa', demikian macam-macam logat/aksen unfuk

lafazh ini.

Ketiga, Hadits ini menunjul.,kan bolehnlra berwudhu dari bejana

kuningan. Dan thahamh dibolehkan dari semua jenis bejana yang suci,

kecuali emas dan pemk, berdasarkan hadits shahih yang melamng

makan dan minum pada tempat yang terbuat dari emas dan perak,

sementara wudhu diqiyaskan kepadanya.

Keempat: Apa yang terkait dengan mernbasuh kedua tangan

sebelum memasukkannya ke dalam bejana, telah dibahas.

Redal$i 

"g? 
PiG-; v:ls|3l"A'rt'e$i Ualu bqkumur, ber-

istinsyaq dan bq-istintar tiga kali dengan h?a cidul<anl, ini

menerangkan tentang cara berkumur, beristingaq dan ber-istinhr
secam sendiri-sendiri dan secara sekaligus, serta jumlah cidukanryn.

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hal ini, di antara mereka ada

yang memilih secam sekaligus, dan di antam mereka da juga yang

memilih secara sendiri-sendiri. Hadits ini -vnllahu alanr menunjukkan
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bahwa berkumur dan beilstinsyaq dari safu cidukan, kemudian

mengulanginya lagi, kemudian mengulanginya lagr. Pengertian ini

diambil dari lafazh yang selain ini, yaitu memisahkan bilangan antara

berkumur dan ber-istinsyag dengan menggaris bawahi (i'tibar) tiga

cidukan, hanya saja kami tidak mengetahui siapa yang mengatakan itu.

Contohnya: Menciduk sahr cidukan, lalu berkumur dengannya sekali,

misalnya, kemudian mengambil lagi cidukan lainnya, lalu berkumur

dengannya dua kali, kemudian mengambil lagi cidukan lainnya, lalu ber-

istinsSaq dengannya tiga kali. Dan cara-cara lainnya yang menunjukkan

pengertian ini. Semua ini menunjukkan berkumur tiga kali dan ber-

istins5aq tiga kali dari tiga kali cidukan.

Kelima: Redaksi ,$i'r+:t Fii'o3-i- S-*\l gi kunudian

memasukkan tangannSa lalu mqnbasuh v,njahnSa tiga kah.

Pembahasan tentang ini telah dikenrukakan. Redaksi P;, A i-:6:)

i;f; Ualu metnbasuh kduaqa dua kali hingga sikuf,,ini menunjukkan

bolehnya pengulangan hingga tiga kali pada sebagian anggota wudhu

dan dua kali pada sebagian lainnya. Telah diriwayatkan juga dari Nabi

flf bahwa beliau berwudhu dengan satu kali-satu kali basuhan, dua kali-

dua kali basuhan, tiga kali-tiga kali basuhan, sebagiannya tiga kali

basuhan dan sebagiannya dua kali basuhan, yaitu hadits ini.

_KeeD?rr: Redaksi itt:9rSar6 A?u'Cit ,rtilt eLU F\l "i
'07+Uai/ $emudian memasukkan tangannSn ke dalan baskom klu

mengusap kepalanya dart depan ke belakang dan dari belakang ke

depan safu kal), ini menunjukkan pengulangan dalam pengusapan

kepala dan pengulangan pada yang lainnya, dan ini merupakan

madzhab Malik dan Abu Hanifah. Pada sebagian riwayat disebutkan
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pengusapan secara mutlak, dan pada sebagian lainnya disebutkan

dengan pembatasan satu kali.

Redaksi fil:91536 6ari depan ke belakang dan dari belakang

ke depan), para ahli fikih berbeda pendapat mengenai cara mengusap

kepAla dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan menjadi tiga

madzhab. Pertama: memulai dari depan kepala yang setelah wajah,

lalu menariknya ke belakang, kemudian mengernbalikannya ke tempat

dimana memulai darinya, yaifu permulaan rambut pada batas wajah. Hal

ini dituniukkan oleh kalimat: 6f31 P ,6tli C $r'+t ,* ,ylt l&.fu
qiu..e4jr 9t3r A &i ,F toa mulai dengan bagian depan

hingga membawanya ke belakangn5a, kemudian menarikn5n kembali

hingga kenbali ke ternpat dimana dia menulai daringl, demikian

madzhab Malik dan Asy-Syafi'i.

Hanya saja dari kemuttakan kalimat ini -yakni kemutlakan

redaksi: 
-Flb 

4JAl6 (dari depan ke belakang dan dari belakang ke

depan)- muncul paradoks dilihat dari segi 'bahwa redaksiss ini

mengindikasikannya bahwa beliau menarik ke belakang dan ke depan,

karena semestinya proses pengusapan ke arah belakang disebut ]u$t;
dan proses kembalinya ke amh depan disebut JrrS!.

Karena itu, sebagian omng meyakini bahwa redaksis6.yang

dikernukakan ini adalah fnng dihmjuklon oleh zhahimya hadits yang

menafsirkannya, yaitu kalimat: ,fl) fi\.?4... lOia mulai dengan fuStan

depan ...) hingga akhir hadits.

-

s Di dalam naskah ua dicantumkan: Sifat.
s6 Di dalam naskah ur dicantumkan: Sifat.
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Masalah ini dijawab, bahwa wawu di sini tidak mengindikasikan

urutan, sehingga perkiraannya adalah: ,F?lfif (dari depan ke belakang

dan dari belakang ke depan).

Menurutku, ada jawaban lain, yaitu bahwa jL+)ii it-,tli
termasuk hal-hal yang disandang\ran, yakni: Bahun itu iinisUatt<an

kepada apa yang dia mendatanginya atau meninggalkannya, sehingga

memungkinkan unfuk dibawakannya kepada pengertian ini. Bisa juga

yang dimaksud dengan iUili uauf*, melakukan perbuatan, bukan yang

lainnya. Namun kernungkinan ini dilemahkan oleh kalimat i:.r-tii77pli
(dari belakang ke depan stu katlt.

Di antara orang ada juga yang mengatakan, "Mernulai dengan

bagian belakang kepala dan mengusapkannya ke arah wajah (depan),

kemudian kembali ke bagian belakang." Pengertian ini derni menjaga

zhahimya lafazh ;li:,F1, dan menisbatkan i,-rtfi kepada permulaan

wajah, dan i$likepada bagian belakang.

Pengefiian ini menyelisihi hadits yang menafsirkan cara iL+li
dan jr-it)i itu, *uluupun hal itu dikuatkan oleh apa yang disebutkan di

dalam hadits fu-Rabi', "Bahwa beliau S memulai dari bagian belakang

kepalanya." Karena hadits ini diartikan sebagai suatu kondisi atau suatu

wakfu, dan tidak bertentangan dengan riwayat lainnya, berdasarkan

penafsiran yang kami sebutkan itu.

Di antara orang ada juga yang mengatakan, bahwa beliau

memulai dari ubun-ubun, lalu menarik ke amh wajah (depan), kemudian

menariknya ke arah belakang kepala, kernudian kembali ke tempat

beliau mulai, yaifu ubun-ubun.
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Tampaknya pengertian ini mernaksudkan unfuk memelihara

kalimat Ollt fe"rfd (Da mulai dengan bagran depan kepala) [dengan

tetap memelihara zhahimya kalimat, ;tti $lp', karena bila mernulai

dengan ubun-ubun, malo benarlah bahwa beliau memulai dari depan

kepalanyra, dan benar pula bahura beliau menariknp ke belakang,

ka*na beliau m€ngusap ke arah waFh (depan), dan itu ad"lah i$Ii.

Hanya saja, redaksi di dalam riwayat yang menafsirkannlar flr-i

66 ;1L14..'L-r'i ,;; ,*l:, * @ mulai dengan bstan depan

kepalanja hin@ metnbumn5a ke belal<angntal menyelisihi pengertian

ini, karena redaksi ini menetapkan bahwa beliau memulai dengan bagian

d.pun dengan mernbawanya ke bagian belakangnlra. Sedangkan sifat

(cam) ini -yang disebutkan oleh omng tadi- mengindikasikan bahwa

beliau mernulai dengan bagian depan kepalanya tanpa membawanya ke

bagan belakangnya, tapi ke amh unjahnp, yaitu bagian d.pan kepala.

Orang lnng mengatakan ini -yang memilih cam terakhir ini-
bisa merrgatakan, bahwa permulaannya dengan bagian depan kepala

membentang ke amh penarikan ke bag,an belakang, sedangkan

memulai penarikan dari tempat kernbali pada tempat tumbuhnya rambut

dari arah wajah ke belakang. Hadits ini han5n menetapkan permulaan

dengan bagan depan kepala png membentang ke arah penarikan ke

belakang, bukan ke amh sampainya (batas akhiqn) ke belakang. Jadi

ada perbedaan antara penarikan ke belakang dan sampairyn (batas

akhimya) ke belakang. Jika orang yang berpendapat ini menjadikan

penarikan ke belakang dari ternpat kembali dari permulaan fumbuhnya

rambut dari amh wajah ke arah belakang, maka adalah benar bahwa

57 Tambahan dari naskah,,z.
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beliau memulai dengan bagian depan kepala dengan mernbentang ke

amh penarikan ke amh belakang.

Tentang perrbasuhan kedua kaki beserta ada dan tidak adanya

bilangannya tetah dikernukakan.

Riwayat yang temkhir menjelaskan wudhu dari wadah yang

terbuat dari kuningan, yaitu riwayat Abdul Aziz bin Abu Salamah, dan

ini sebenamya telah dinyatakan pada kalim at .& ,H 1; ftaskom

kuningan). Pada riwayat pertama terkandung kiasan, yakni kalimat: 'ry

:J"H 1! (sebaskom air). Hadits ini bisa dimaknai: Sebejana air, dan

serupanya.

?rt j-', At Jyi t:rS :'Jv k;c ir f t azs.G * -1

k ;y di,gr-r& r,&; :,ia G',fir q. *:) $L

9. Dari AiqBh 6, dia berkata, "Adalah Rasulullah $, beliau

menyenangi mendahulukan yang kanan dalam mengenakan sandalnya,

menguraikan rambutnya, bersucin5a dan dalam segala urusannya."58

Penjelasan:

Aisyah & dUuluki Ummu AMillah, binti Abu Bakar Ash-Shiddiq

;g, namanya: Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'id

bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Luay bin Ghalib bin Fihr Al Qurasyi

58 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini, pembahasan: Thaharah dan lainnya; Muslim,

pembahasan: Thaharah; Abu Daud; At-Tirmidzi, dia berkata, " Hasan shahih.";

An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
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At-Taimi. Nasabnya berternu dengan Rasulullah S pada Murrah bin

Ka'b bin h-y.
Aisyah wafat pada tahun 57 Huriyah, pendapat lain

menyebutkan: pada tahun 58 H[riyah. Rasululhh S menikahiqn

sqyaldu di Mel*ah, dua tahun sebelum hijrah, pendapat lain

merryebutkan: tiga tahun sebelum hijrah.

jl6r uauun F,# (mengenat<an mndal), ,9:f, adalah 'e-f
,i5r (mengumilon mmbut). AI Harawi berkata, "ht;r3 dmi mmbut

yang tenrmi." Kura' berkata, "tFtF d- ,Pi];-jr (artiryn saruu

rambut yang terurail." '*"Lb ot"j *tiqn diumikan dan dimin5nki oleh

perniliknya.

Makna ol,flr duhrn mengenakan sandat adalah mernulai dengan

kaki kanan. Maknan5n dalam n rambut adalah memulai

dengan bagian kanan k"pala dalam mengumikan dan menrinyakingra.

Dan maknanyn dalam bersuci adalah memulai dengan tangan kanan dan

kaki kanan dalam berwudhu, serta mernulai dengan bagian kanan dalam

mandi. Menurut AsySyafi'i, memulai dengan yang kanan termasuk yang

dianjurkan (surrnah) walaupun dia mengatakan wajibn5n bemmtan,

karena ifu dianggap sebagai safu anggota bersuci, karena dipadukan di

dalam lafazh Al Qur'anul Karim, yang mana Allah 'Azza wa Jalla
berfirman, '*tttt &-l-t "Tangan dan l<akimu.' (Qs. Al A'maf lTlz L241.

Redaksi lS ig GiW* datam sqala uruann5nladalah bersifat

urnurn yang dikhususkan, karena masuk ke kamar kecil (wc; kamar

mandi) dan keluar dari masjid, dimulai dengan yang'kiri, demikian juga

yq,lg serupa dengan ifu.

,ri
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'rjt * ^L?tr *;,.,i;j ,lj';" 4r * ri -,r .

'il;il ry iqt ?7 tt*i ,tt"q,JG fi e', ,)Lh, ,*
'Jili'^f; MLI'& L&t r,* :t';r ,t:i *

''s ,-? #Lv)W,f:rir;;ti *.1r,;pF e:
ix,iu'i,rtil, jtU & #tj:;"i,i$at g
t:-, ygr & o:rr. illt,jr| &r;a?rt * it ,5r.,

'^:arlfr JE*oi'& t&t e yit rui n'dFJ.Jili

*\t,(,,#I o c tt

a:J-Jt il3
I,v 'j

, ort*t t

lP.H c':
I o. o sl. ,t+ J,j;l JA

C-r-c.rr
t o tt

'. ' tt . rc.
.e jett 7p,

10. Dari Nu'aim Al Mujmir, dari Abu Hurairah rg, dari Nabi 6S,

beliau bersabda, " Saungguhnya umatku akan dipanggil pada hari
kiamat dalam kadaan putih wajahnSn serta pufih kdua tangan dan

kakingn karena bekas-bekas wudhu. Maka bamngsiapa di antara kalian

yang mampu memanjangkan keh:l<a bawudhu), hendakn5n

melakukannSn."

Dalam redaksi yang diriwayatkan Muslim disebutkan: Aku

melihat Abu Hurairah berwudhu, lalu dia membasuh.wajahnya dan

kedua tangannya hingga hampir mencapai bahu. Kemudian membasuh

kedua kakinya hingga naik sampai betis, kemudian dia berkata' Aku
mendengar Rasulullah # bersaMa, "Sesungguhnya umatku akan

dipanggil pada hai kiamat dalam kadaan putih wajahn5n serta putih
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kdua tangan dan kakinya karena bekas-bekas wudhu. Maka

di antam l<alian yang mampu memaniangkan basuhan pada

wajahn5n dan basuhan pada tangan dan kakinya (ketika betwudhu),

h endaknya dia melakukannSm."

Dalam redaksi Muslim yang lainnya disebutkan: Aku mendengar

kekasihku $ bersabda,"Perhiaan samng mukmin mencapai apa lmng

dicapi wudhu."

Penielasan:

. Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi:

Pertama: Lafazh #riir (Al Mujmir) dengan dhammah pada

miim dan sukun pada jiim sqta l<asmh pada miim kedua. Disandangkan

sifat ini kepada Abu Nu'aim bin AMullah, karena dia'l+l-lir 'jr;i-, yat<ni

mernberikan wau;angian kepada masjid dengan asap pev.rangi.

Kedua, Redaksi'g-Jhrf ,:i *gt ?ti.',t'*J- -*.f i,f

(Saunqgiuhntn umatku alan dipnggil pda hari kiamat dalam kadaan
putih unjahrya serta putih kdm tangan dan l<akingl. l-a?azh fj'-
mengandung dua kemungkinan; Pertama: sebagai maf'ul dai- Ojb'J-:-,

seakan-akan bermakna f;rt:;;"i. (mereka dinamai benrajah putih).

Kedua, dan ini lrang lebih mendekati benar, yaitu sebagai haat

(keterangan kondisi), seakan-akan mereka dipanggil ke ternpat hisab

atau mizan (penimbangan amal) atau lainnya dimana manusia dipanggil

kepadanya pada hari kiamat, dan pada saat itu keadaan mereka dengan

sifat ini, yakni dalam keadaan putih wajahnya serta putih kedua tangan

dan kakinya. Maka o*'-isebagai fi'l mutabddi dalam makna dengan
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kata bantu harf ia7 sebagatmana firman Allah & It ytg 
"-:t 

o*-l-

"Mqeka dbent kepada kitab Allah.' (Qs. Aali 'lmraan [3]: 23). Bisa jqga

muta'addi tidak denga n harf jan Sernentara rlj ;ugu sebagai haal

(keterangan kondisi). ilir pada wajah, sedangkan ioil' pada tangan

dan kaki.

Ketiga' Redaksi ynng dikenal mengenai sabda Nabi $: )vi'y-
ofilt, adalah dengan dhammahpada ri-.-!zrl'r lyuitu berarti: karena

bekas-bekas wdhd. Bisa juga dikatakan dengan fathah 61Jzjt1, yal<ni

dari bekas air yang digunakan wudhu, karena putih pada wajah serta

putih pada tangan dan kaki terjadi karena dampak air, sehingga bisa

dinisbatkan kepada keduanya (wudhu dan air wudhu).

Keempat: Redaksi jki6'r-fi'M"ot &L@, # Wr*,
barangsiapa di antara kalian yang mampu memanjangkan

fketika berwudhuJ, hendalmg melakukanrynl. Di sini hanya

menggunakan lafazh 'a:;it tanpa ',y*a, walaupun haditsnya

menunjukkan dimintan Vu'pi,$, juga. Tampaknya ini termasuk kategori

dominasi salah safu dari kedua hal itu atas yang lainn5n karena masih

satu alur. Para ahli fikih ;uga hal ini, dan mereka

mengatakan, "Dianjurkan memanjangkan i}-lit." Dan mereka

memaksudka" i]tir dun j*.iJl. Menranjangkan i]tir pada wajah adalah

dengan membasuh sebagian dari kepala, sedangkan pada kedua tangan

adalah membasuh sebagian lengan atas, dan pada kedrn kaki adalah

dengan membasuh sebagian betis. Di dalam hadits tidak disebutkan

batasan kadar 37ang dibasuh pada lengan atas dan betis. Abu Huraimh

menggunakan hadits ini berdasarkan kernutlakanqn dan zhahimya 1ang
menuntut dipanjangkannya i'Jr ftasuhan pada kepala) hingga
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mendekati bahu, narnun.hal ini tidak ada nukilannya dari Nabi fl$, dan

tidak banyak digunakan di kalangan sahabat maupun tabi'in ,S, karena

itu tidak banyak ahli fikih yang berpendapat demikian. Aku melihat

sebagian orang menyebutkan, bahwa batasan itu adalah setengah lengan

atas dan setengah betis.

BAB ISTITIIABAH (BERSUCI)5e

*ht .A 4t',tl:oii trr 
"*r,pJy, i ,/if -I I

,*ir'e:l-,'s;t $';ist ,Ju il'at y:> r'>yitr pi
.#.at)

1.1. Dari Anas bin Malik rg: Bahwa apabila Nabi S beliau

masuk ke kamar mandi, beliau mengucapkan, "Allaahumma inni
a'uudzu bika minal khubutsi wal khabaa'ist (Ya Allah,

sesungguhnya aht berlindung kepado-Mu dari setan-setan jantan dan

s etan-s etan betina)." 60

59 Diambil dari sabda Nabi $, *re."#.i'lj " Dan ddak membeslhkannp [tstinjal

dengan bngan l<ana nn1m."
60 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini, pembahasan: Thaharah dan pembahasan:

Doa; Muslim, pembahasanr Thaharah; Atru Daud; At-Tirmidzi; An-Nasa'i dan

Ibnu Majah, semuanya pada pembahasan: Thaharah; Ahmad; Abu Daud; At-
Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwalntkan dari Aisyah, dia berkata, "Apabila Nabi

$ keluar dari kamar mandi (wc), beliau mengucapkan, 'Aku memohon

ampunan-Mu'-"
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Penjelasan:

I-afazh t+jr -dengan dhatnmali pada khaa' dan baa '- adalah
tta,

jamak dari d"-i, sedangkan C-iIiJl adalah jamak dari f-+.r. Yakni

memohon p"rli.d*g* (kepada Allah) dari setdn-setan jantan dan

setan-setan betina.

Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin

Haram -dengan fathah pada haa ' tanpa titik dan raa' tanpa titik- Al
Anshari An-Najjari. Dia melayani Nabi $ selama sepuluh tahun. Dia

berumur panjang dan memiliki banyak anak. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa dia memiliki delapan puluh anak, yang terdiri dari

tujuh puluh delapan laki-laki dan dua perempuan. Dia meninggal di

Bashrah pada tahun 93 Hijriyah. Pendapat lain menyebutkan: pada

tahun 95 Hijriyah. Pendapat lain menyebutkan: 96 Hijriyah. Ketika

meninggal dia berusia 107 tahun. Anas berkata, "Anak perempuanku,

Umainah, memberitahuku, bahwa telah dikuburkan dari kefurunanku -
hingga datangnya Al Hajjaj ke Bashrah- sebanyak seratus dua puluhan

orang."

Pernbahasan tentang hadits ini dari beberapa segi:

Pertama: 'u!:r;1i adalah menghilangkan kotoran dari tempat

keluamya kotoran dengan nrenggunakan bafu. dan apa yang bisa

menggantikannya. Diambildari kata ;"Llr. Dkatalon i - ,ytt ,aioi,;t

Hadits ini di-shahilykan oleh Abu Hatim dan Al Hakim. Disebutkan di dalam
Sunan lbnu Majah, dari Anas, dia berkata, "Adalah Nabi $, apabila beliau

keluar dari wc, beliau mengucapkan, '$qala pui bast Allah gng telah

menghilangkan pengkit dadku dan menyehatl<anku'."

HR. An-Nasa'i dan lbnu fu-Sunni dari Abu Dzar.
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",*# dan i-*i yi - ,y'jr Lr$f gaum itu bersuci [dengan batu dan

serupanyal, maka dia disebut omng yang bersuci,/membersihkan).

Kedua, lafazh i:y-li, dengan madd pada kata asalnya, yaitu

l,r:rir irtSt (tempat kosong; terpencil). Dulu mereka biasa menujunya

untuk buang hajat, kernudian karena kata ini sering disunakan sehingga

digunakan juga sebagai sebutan unfuk 5nng selain berkriteria dernikian

(yakni menjadi sebutan untuk kamar keciTwc; ternpat btrang hajat).

Ketiga, Redalsi ,)Srt ril @pbila beliau masul), malsudnya

adalah ketika hendak masuk, sebagaimana di dalam firman Allatr fr, rif
t:f1\ ol7'Apabila l<amu (hendak) mqnbaa At @r'alr." (Qs. An-Nahl

tf6l: 98). Bisa juga diartikan: mulai mernasuki. Dzikrullah (mengingat

Allah) dianjurkan saat hendak memulai buang hajat, jika tempat yang

digunakan untuk b"ung hajat itu tidak benrpa tempat. yang disediakan

unfuk ifu -seperti tanah lapang, misalnya-, maka boleh menyebut narna

Allah & di tempat tersebut, tapi jika tempat itu memang disediakan

(dibuat) unfuk ifu -seperti halnya kamar ke.cl/wc-, maka tentang

bolehnya dzikir di tempat itu ada perbedaan pendapat di kalangan para

ahli fikih. Orang yang memakruhkannya perlu menakrryilkan kalimat' ril

,Fi, dengan makna: apabila hendak masuk; karena lafazh pi lebih

kuat dalam menunjukkan kepada wc yang dibangun (unfuk keperluan

ifu) daripada menunjukkan kepada ternpat terpencil. Atau karena telah

jelas maksudnya di dalam hadits lainnya, yang mana Nabi $ bersaMa,

ijgjfiual it;l Sts $$i:pt;-l u42!it g;a'ot ... (samssahns orc-

wc ini didatangi [oleh pam syetanl, mal<a apbila shlah seomng kalian

hendak memasuki wc [tqnpt buang hajatJ, hendalmg dia
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mengucapkan hingga akhir hadits).61 Adapun orang yang

membolehkan dzikrullah @ di tempat ini, maka tidak perlu menakwilkan

demikian, dan mengartikan lafazh JJt sesuai makna hakikinya (yakni:

masuk).

Keempat: l,-afazhlji jt, dengan dhammah pada khaa' dan

baa', yailt jarnak dad A-.+, sebagaimana yang disebutkan oleh

pengarang. Al Khathtahbi menyebutkan di dalam Aghalith At
Muhadditsin (kekeliruan-kekelinnn para penyampai hadits) riwayat-

riwayat mereka pada hadits ini dengan sukun pada baa ' tt#ijU. Tapi ini

tidak dianggap kekeliruan, karena ji +*g* dhammahpada .faa'dan

'airrbisa diringankan 'aitnya secara qryas, sehingga tidak mesti yang

dimaksud dengan tgjr -6*nun sukunpada ba'- adalah sesuatu 5ang

tidak sesuai maknanya, bahkan ifu -lnkni dengan ba'ber-sukur- bisa

semakna dengan yang baarnp ber-dhammah. Memrang orang yang

mengartikannya -yaifu yang ba'-nya ba-suht* dengan sesuafu 5nng
tidak sesuai dengan itu maka dia keliru dalam mengartikannya derngan

makna itu, tapi bukan keliru pada lafazhnya.

Kelima' Hadits yang kami sebutkan dari sabda beliau #, gi"'irt
"a:*;X SeJiit (squnsguhnw lennr mandi [wc-wcJ ini didabng),

yakni oleh pam iin dan para syetan, ini menjelaskan kesesuaian doa

khusr:s ini unfuk tempat yang khusr.rs ini.

61 Diriwayatkan oleh para pen!rusun kitabkitab Sunanyartgempat. ';f.jj, adalah

tempat-tempat untuk buang hajat. Benhrk tunggalnya: h;, d"ngun fathah.

Makna 2;;9,i, aaa*, igti,tlt UirU"i(didatangf oleh para syetan).
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,S), jt ,jG ^i; 
hr gr|s.,A\t ,+fi ,i) * -r,

r') y,4^ryr 5i:;; y ,'uirur 6 ttt,&j *.?" ,)* yt

a,rJ,-, -J I ie .ti; if tl?'6.Ytl4i6 ri,j';.
'jlXJ, ,W J# ,pJJr y;'q;i}zur; e,aV ,?h,

',yt7ht
L2. Dan Abu A5ryub Al Anshari 4&, dia berkata: Rasulullah S

bersabda, 'Apbila kalian mandatangi tempt buang hajat, maka

j,anganlah kalian menghadap ke amh kiblat ambil buang hajat besar

maupun hajat kecil (kencing), dan jangan pula l<alian membelakangin5a,

akan tetapi manghadaplah ke amh timur atau ke amh bamt"62

Ayyub berkata, "[alu kami datang ke Syam, kami dapati wc-wc

telah dibarrgun menghadap ke arah Ka'bah, maka kami pun merubah

amhnya, dan kami mernohon ampun kepada Nlah 'Azzawa Jalla."

Penjelasan:

i$ir uaa*r tempat terpencil yang mereka datangi untuk buang

hajat, lalu mereka menjuluki dengan ifu unfuk hadats serupa karena

tidak suka menyebutnya dengan sebutan khususngn. ',iryfj, adalah

jamak dai ;eu-,-ir, yuitu tempat pernandian, ini juga sebagai kiasan

tentang tempat menyepi (tempat buang hajat).

52 HR. Al Bukhari dengan lafazh int pada pembahasan: Menghadap ke arah hblat
dan pembahasan: Thaharah dengan lafazh, "Apblla sakh sanng dari l<alian

mendatangi tempt bMnS lniat ..'Hlngga Ekhir hadits; Muslim, pembahasan:

Thaharah; Abu Daud; At-Tlrmidd; furNasa'i dan lbnu Maiah.
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Pembahasan tentang hadits ini dari beberapa segi:

Pertama: Abu Ayyub Al Anshari, nalnanlh adalah Khalid bin

Zaid bin Kulaib bin Tsa'labah An-Najjari. Dia ikut dalam perang Badar,

meninggal pada masa Zaid bin Mu'awiyah. Khalifah mengatakan, "Dia

meninggal di tanah Romawi pada tahun 50 Hijriyah." Yaifu pada masa

Mu'awiyah. Pendapat lain menyebutkbn pada tahun 52 Hijriyah, di

Konstantinopel.

Kedua, Redaksi "'1,,-.it'i1161 flrabila kalian mendatangi

tempat buang hajat). l;ltaflh'iL:,St digunakan untuk sebutan tempat

buang hajat bagaimana pun kondisinya, karena hukum ini bersifat

umum, berlaku pada semua bentuk buang hajat, dan ini mengisyaratkan

kepada apa yang telah kami kemukakan tentang penggunaan lafazh ini

secara qiyasan.

Ketiga: Hadits ini menunjukkan larangan menghadap dan

membelakangi kiblat. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum

ini menjadi beberapa madzhab. Di antam mereka ada yang melarang ifu

secara muflak berdasarkan zhahimya hadits ini. Ada juga lrang

membolehkannya secara mutlak dan memandang bahwa hukum hadits

ini telah dihapus, dan menyatakan bahwa yang menghapusnya adalah

hadits Mujahid dari Jabir, dia berkata, "Flasulullah $ pemah melarang

kami menghadap kiblat kefika kencing, lalu aku melihat beliau

menghadapnya, setahun sebelum beliau wafat." Di antara mereka ada

yang menukil darinya tentang pengeanlian dalam hal ini secara mutlak

adalah: Unpah bin Az-Zubair dan Rabi'ah bin Abdurmhman. Di antara

para ahli fikih ada juga yang membedakan antara ternpat-ternpat

terbuka dan bangunan-bangunan, yang mana dia melarang (menghadap

kibla$ di tempat-tempat terbuka, dan membolehkan di dalam bangunan-

bangunan. Hal ini berdasarkan bahwa hnu Umar meriwayatkan hadits
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yang akan disebutkan setelah hadits ini, berkenaan dengan kondisi di

dalam bangunan, lalu dia menyingkronkan hadits-hadits tersebut, lalu

mengartikan hadits Abu Ayyub ini -dan yang semaknanya- sebagai

larangan unfuk di tempat-tempat terbuka, sementara hadits Ibnu Umar

diartikan untuk di dalam bangunan-bangunan. Al Hasan bin Dzakr,van

meriwayatkan dari Manvan Al Ashfar, dia berkata, "Aku melihat Ibnu

Uirnr merundukkan tunggangannya menghadap ke arah kiblat,

kemudian dia duduk dan kencing ke arahnya. lalu aku berkata, 'Wahai

Abu Abdurrahrnan, bukankah hal ini telah dilarang?' Dia menjawab,

'Benar, akan tetapi yang dilarang itu adalah di tempat terbuka. Tapi bila

antara engkau dan kiblat ada sesuatu yang menufupimu, maka ifu tidak

apa-apa'." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Perlu diketahui, bahwa mengartikan hadits Abu Ayyub sebagai

kondisi di tempat-tempat terbuka, rnenyelisihi apa yang diartikan oleh

Abu Ayyr.rb sendiri yang bersifat umum, karena dia mengatakan, "l--alu

kami datang ke Syam, kami dapati wc-wc telah dibangun menghadap ke

arah Ka'bah, maka kami pun merubah arahnya." Jadi dia memandang

bahwa larangan ifu bersifat urnurn.

Keempat: Para ahli fikih juga berbeda pendapat mengenai

alasan larangan ini dart segi makna. Zhahimya, bahwa ifu untuk

menunjukkan penghormatan dan pengagungan terhadap kiblat, karena

ifulah makna yang sesuai dimana hukum menetapkan sesuai dengan itu,

sehingga itu dianggap sebagai alasannya. Yang lebih kuat dari ini dalam

menunjukkan alasannya adalah apa yang diriwayatkan dari haditb

Salamah bin Wahram, dari Suraqah bin Malik, dari Rasulullah #, jf if
'illin $'."-ti,kt, !,ryilf$,ir;;jit$Vl 6p;oitu atah seorang

kalian mendatangi tempat buang hajat tefiul<a, makan hendalaja dia

menghormati kiblat Nlah & dan janganlah manghadap ke anh
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kiblati.63lni jelas cukup kqat sebagai alasan tentang apa yang telah kami

sebutkan itu.

Di antara mereka ada juga yang beralasan karena hal lainnya. Isa

bin Abu Isa berkata: Aku katakan kepada Asy-Sya'bi, "Aku heran

terhadap perkataan Abu Huraimh dan Nafi' dari Ibnu Umar." Dia

berkata, "Apa yang mereka katakan?" Aku berkata, "Abu Hurairah

berkata, 'Janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula

membelakanginya'. Sementara Nafi' mengatakan dari Ibnu Umar, 'Aku

melihat Nabi $ pergi ke suatu tempat sambil menghadap ke arah

kiblat'." Dia berkata, "Perkataan Abu Hurairah itu (apabila) di tempat

terbuka. Sesungguhnya Allah mernpunyai makhluk-makhluk di antara

para hamba-Nya, mereka ifu shalat di tanah lapang, maka janganlah

kalian menghadap ke arah mereka dan jangan pula membelakangi

mereka. Adapun rumah-rumah kalian ini yang kalian buat dari tanah liat,

maka sesungguhnya itu tidak ada kiblatrya." Ad-Daraquthni

menyebutkan, bahwa Isa ini dha il
Berdasarkan perbedaan dalam alasan ini, muncul perbedaan

pendapat di kalangan mereka apabila kondisinya di tanah lapang lalu

berfutup dengan sesuatu: Apakah boleh menghadap dan

membelakanginya atau tidak? Alasan penghormatan kiblat

mengindikasikan pelarangan ifu, sernentara alasan terlihatnya yang

shalat mengindikasikan pembolehannya.

53 HR. Ahmad; Ad-Daraquthni; Ibnu Adi dan Al Baihaqi di dalam Al Ma'ifah,
dari Thawus secara murcaL 3rFtr -dengan fathah pda baa '- adalah tempat

lapang. Al Farra' berkata, "Yaitu tempat yang padanya tidak terdapat
penghalang/penutup berupa pohon ataupun lainnyn." Disebutkan di dalam

naskah !: Ini hadits murcal.

fu-Rabi' meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dia berkata, "Hadits Thawus ini murcal.

Dan para ahli hadits tidak menilainya rnlid."
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Kelima' Sabda beliau g, iji;ir t j;Ls l-i ,ry,*st '#t ,it ...

(Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian

menghadap ke arah kiblat... hingga akhir hadits), ini mengindikasikan

dua hal; Pertama: Larangan akan hal itu. Kedua, Alasan untuk

larangan itu. Kami telah menyinggung tentang alasan tersebut, sekarang

tinggal membicarakan tentang ternpat larangan ifu. Hadits ini

menunjukkan larang manghadap ke arah kiblat ketika buang hajat besar

atau kecil(kencing). Kondisi ini mencakup dua hal; Pertama: Keluamya

sesuatu yang kotor. Kedua, Tersingkapnya aurat. Di antara orang ada

yang mengatakan, bahwa larangan ifu karena keluamya sesuatu yang

kotor, hal ini sesuai dengan pengagungan kiblat sehingga hal itu
dilamng. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa larangan

itu karena tersingkapnya aurat. Dari perbedaan pendapat ini muncul lagi

perbedaan pendapat: Apakah boleh bersetubuh dalam posisi

menghadap ke arah kiblat sambil menyingkap aurat? Orang yang

beralasan dengan keluamya hal yang kotor mernbolehkannya, sebab

saat ifu tidak ada kotoran yang keluar. Sedangkan orang yang beralasan

dengan tersingkapnya aurat melarangnya (tidak membolehkannya).

Keenam, Makna *d !+il adalah tanah yang datar; Dulu

mereka biasa menujunya unfuk buang hajat, kernudian kata ini

digunakan sebagai sebutan unfuk sesuafu yang keluar (kotoran), da.
penggunaan ini mendominasi hakikat kondisional sehingga menjadi

hakikat tradisional.

Hadits ini menunjukkan, bahwa kata.UlSir tiaa. digunakan untuk

sebutan kencing, karena mefirang ada perbedaan antara keduanya

(kotoran dan kencing). Mereka juga telah membicarakan tentang firman

Allah &, y.tir',H'&'r6l.ir; jt "..utuu kernbati dari ternpt buang

af..." (Qs. Al Maaidah [5]: 6), apakah ini mencakup angin (kentut),
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misalnya, atau kencing, ataukah tidak? Berdasarkan bahwa itu
dikhususkan dengan lafazh q,-iit, dimana hadisi telah memaksudkan

untuk ifu, yaifu yang keluar dari dubur, tapi mereka tidak memaksudkan

Utt-St sebagai angin (kenfut), misalnln. Atau dikatakan, bahwa kata itu

dipergunakan pada apa yang mereka maksudkan sebagai sesuatu yang

keluar dari kernaluan atau dubur, apa pun benfuknya.

Ketujuh: Redaksi ,-i.i jt rj?'#:, @kan tetapi menshadaplah

ke arah timur atau ke amh baraty ini diartikan sebagai tempat yang di

arah timur dan barat yang menyelisihi kondisi menghadap atau

membelakangi kiblat, seperti Madinah yang merupakan tempat tinggal

Rasulullah #, dun negeri-negeri lain yang semaknanya. Tapi dalam hal

ini tidak termasuk tempat-tempat yang kiblatrya di arah timur atau

baratnya.

Kedelapan: Perkataan Abu Ayyub, iuJJr Virtli ... (I-alu kami

datang ke Syam ... hingga akhir hadits), ini sebagaimana yang telah

kami kemukakan tentang pemaknaannlra yang urnum bila dikaitkan

dengan bangunan dan tanah lapang. Kalimat ini juga menunjukkan

bahwa ada redaksi tersendiri unfuk hal yang bersifat urnum menurut

orang fuab dan menurut atrli qnriat, 5nng menyelisihi pandangan

sebagian ahli uhsul. Dan ini -lraitu p€nggunaan redaksi umum-

merupakan salah satunya, masih banyak sekali yang lainnya yang tidak

terhingga. Kami menggaris bau/ahi ini hanya sebagai contoh saja. Bagi

yang ingin mengkajinya lebih jauhfl, silakan mencari yang semisuln!.,

tenfu dia akan menemukannya.

Kesembilan: Sebagian orang-orang sekarang -dan yang

mendekati ifu- gemar mengatakan, bahwa bila redaksi umum mengenai

4 Di dalam naskah gr dan g dtcantumkan: Memastikan itu.

85IhkamulAhlom



dzat, misalnya, atau perbuatan, maka ifu bersifat umum dalam hal itu

secara mutlak baik dari segi wakfu, tempat, kondisi maupun hal-hal lain

yang terkait dengannya. Kemudian mereka mengatakan, "Yang mutlak

itu cukup pengamalannya dalam satu benfuk saja, sehingga. tidak

menjadi hujjah pada selainnya." Mereka banyak menerapkan ini dalam

banyak lafazh dari Al Kitab dan fu-Sunnah, sehingga itu menjadi trend

mereka dalam perdebatan.

Menurut kami bahwa ini bathil, bahkan semestinya: Bahwa apa

yang menunjukkan keumuman pada dzat -misalryn-, maka itu juga

menunjukkan berlakunp hukum pada setiap dzat ynng tercakup oleh

lafazhnya, dan tidak keluar darinyn dzat apa pun kecuali dengan dalil

yang mengkhususkannya. Maka orang !,ang mengeluarkan sesuafu dari

dzat4zat itu, berarti dia telah menyelisihi konsekwensi keumuman ifu.

Memang, kemutlakan itu cukup pengamalannya sekali saja,

sebagaimana 5nng mereka katakan. Namun kami tidak mengatakan

dengan keumuman di ternpat-ternpat ini dari segi kemutlakan, tapi kami

mengatakan ifu dari segi pemeliharaan atas apa yang difunfut oleh

redaksi umum yang mencakup s€,rnua dzat. Jika 5,ang mutlak dari yang

tidak mengindikasikan pengamalannya sekali saja itu menyelisihi

konsekwensi redaksi umurn, maka kami mencukupkan pengamalannya

sekali saja. Tapi jika pengalamannya ifu termasuk yang menyelisihi

redaksi umum, maka kami mengatakan dengan keumuman untuk

memelihara konsel$rensi redaksinya, bukan dari segi bahwa kemuflakan

itu mencakupn5na. Contohnya: Bila seseorang mengatakan,

"Barangsiapa mernasuki rumahku, maka aku akan mernberinya safu

dirham." Konsels/ensi redaksi ini adalah urnurn pada setiap dzat Snng

bisa disebut bahwa dia masuk.
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Jika ada yang mengatakan, "ltu mutlak pada semua masa

(wakfu), maka aku memberlakukannya pada dzat yang masuk rumah di

permulaan siang, misalnya, dan tidak mernberlakukan di selain waktu

ifu, karena ifu adalah mutlak dari segi wakfu, dan aku mengamalkannya

(memberlakukannya) sekali, sehingga aku tidak harus mengamalkannya

lagi karena tidak adanya keumuman Snng muflak." 
.

Maka kami katakan kepadanya: Ketika redaksi itu menunjukkan

keumuman pada setiap dzat yang masuk rumah, termasuk di antaranya

dzat4zatyang masuk di akhir siang, maka jika anda mengeluarkan dzat-

dzat itu, berarti anda telah mengeluarkan apa yang difunjukkan oleh

redaksi yang mengratakan mencakupnya, yaifu semua dzat.

Hadits ini merupakan salah satu yang dijadikan dalil atas apa

yang kami katakan itu, karena Abu Agryub termasuk atrli bahasa Arab

dan syariat, dan dia memaknai redaksi: tt:r$LtliUfi.S ) fianganlah

kalian menghadap [ke amh kiblat] dan jangan pula mernbelakanginya)

sebagai redaksi urnutn yang mencakup sernua ternpat, dan itu mutlak

padanya. Berdasarkan apa lrang dikatakan oleh pam muta'aWtWir,

bahwa ifu tidak melazimkan keumuman, sedangkan berdasarkan apa

yang kami katakan, batrwa ifu melazimlon ketrmuman, karena bila

dikeluarkan darinya sebagian ternpat, rnalo ifu menyelisihi redaksi

urnum dalam larangan menghadap dan mernbelakangi kiblat.

Kesepuluh: Rdaksi fu'j)tJ.fl Uan t<ami memohon anpun

kepada Allah).Suafu pendapat menyebutkan, bahwa malsudnln adalah

memohon ampun kepada Allah karena dibangunnya wc-wc dengan

bentuk seperti itu yang menurutrya terlarang. Mereka mengartikannyn

dengan penakwilan ini, karena bila bangunan itu dialihkan arahnya

maka tidak lagi melakukan sestratu png terlamng, sehingga tidak perlu

istighfar. Yang lebih mendekati kebenaran: Bahvra itu adalah istighfar
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untuk dirinya sendiri. Kemungkinannya, karena dia pemah menghadap

atau membelakangi (kiblat) disebabkan mengikuti bentuk bangunan

karena kekeliruan atau kelupaan, lalu dia teringat kemudian

merubahnya, dan memohon ampun kepada Allah.

Jika anda mengatakan, bahwa orang yang keliru atau lupa tidak

berdosa sehingga tidak perlu istighfar.

Maka Aku katakan: Omng gnng shalih dan berkedudukan luhur

dalam ketakrpaan terkadang melakukan hal seperti ini, karena mereka

menisbatkan kekumngan pada diri mereka sebagai [tidak adanrn]65

kehati-hatian dari permulaan. Wallahu a'lam.

uJtt-A. iGf^{:b?nt gr'# c; !, *ir -rr
#L?nrJ* 4t\:Jw cc,T5iu- \#t>V ei?
6 i ?-u'M' 

%," ri ;;;i,#' f;ii,#,
./4,'*:;.);il, :it:) Gi

13. Dari Abdullah bin Umar bin Khaththab 4p, dia berkata,

"Pada suafu hari aku naik ke atas rumah Hafshah, lalu aku melihat Nabi

S sedang buang hajat sambil menghadap ke arah Syam dan

membelakangi kiblat."

65 Tambahan dari naskah.,r.
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Maqdis.

Dalam riwayat lain disebutkan, "Menghadap ke Baitul
,r66

Penielasan:

Abdullah bin Umar bin Khaththab, tentang nasabnya telah

dikemukakan saat menyinggung ayahngra (Umar) tg. Kunyah-nya adalah

Abu AMurrahman, dia salah seorang pemuka sahabat dalam segi

keilmuan dan agama. Wafat pada tahun 73 Hijriyah. Pendapat lain

menyebutkan 74 Hiiriyah. Malik berkata, "lbnu Umar mencapai usia

delapan puluh tujuh tahun Hijriyah."

Hadits ini menyelisihi hadits Abu Agytrb yang lalu dari satu segi,

dan juga riwayat lain yang semakna dengan hadits Abu AynTub.

Orang-orang berbeda pendapat mengenai pengamalannya atau

yang pengamalannya yang pertama, menjadi beberapa pendapat. Di

antara mereka ada yang berpendapat, bahwa hadits ini menghapus

hukum hadits yang melarang, dan dia meyakini pembolehannya secara

muflak. Tampaknya dia memandang pengikhususan hukumngra pada

bangunan tidak lagi berlaku, dan dia mengambil dalil pembolehannya

tanpa menganggap kekhususan stafusnya pada bangunan, karena

keyakinannya bahwa ifu merupakan penyifatan yang dikesampingkan,

sehingga tidak dianggap. Di antara mereka ada juga yang berpendapat

unfuk mengamalkan hadits yang pertama dan yang sernakna

dengannya, dan dia meyakini bahwa 5nng ini khusus bagi Nabi #. Di

antara mereka ada juga yang memadukan antara kedua hadits ini, lalu

66 HR. Al Bukhari, pembahasan: Thaharah; Muslim, pembahasan: Thaharah;
Abu Daud; At-Tirmidzi dan dia berkata, "Hasan shahih."; An-Nasa'i dan hnu
Majah. Semuaryn pada pembahasan: Thaharah.
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memandang hadits Ibnu Umar dikhususkan pada bangunan, sehingga

hadits ini mengkhususkan hadits Abu Ayyub yang bersifat umum pada

bangunan dan lainnya. Demikian kesimpulan dari penyingkronan antara

kedua dalil tersebut. Di antara mereka ada juga yang ber-fawaqquf

dalam masalah ini. Di sini kami menggaris bawahi dua hal'

Pertama: Bahwa orang yang mengatakan dikhususkannya

perbuatan ini bagi Nabi S, hendaknya dia mengatakan, bahwa

terlihatrya perbuatan ini adalah merupakan perkara yang tidak

disengaja, Ibnu Umar tidak memaksudkan itu, dan Rasulullah S irgu
tidak sengaja dalam kondisi itu untuk dilihat orang lain. Seandiinya

perbuatan ini berdampak hukum Sang berlaku umum bagi umat, tentu

beliau menjelaskannya kepada mereka dengan perkataan, atau dengan

menunjukkan kepada adanya perbuatan. Karena hukum-hukum yang

berlaku umum bagi umat harus dijelaskan, namun karena hal itu tidak

terjadi -karena penglihatan yang dialami oleh lbnu Umar itu tedadi

secara tidak sengaja, dan Rasulullah # j,rgu tidak sengaja-, maka ini

menunjukkan bahwa ini dikhususkan bagi Rasulullah S dan tidak

berlaku umum bagi umat. Mengenai masalah ini ada pembahasan

setelahnya.

Kedua, Bahwa jika hadits menunjukkan secara umum, namun

diselisihi oleh yang lainnya pada sebagian bentuk, sementara kita

hendak mengkhususkan, maka hendaknya kita membatasi pada

penyelisihan konsekwensi keumuman sekadar yang darurat saja,

sehingga hadits itu tetap berlaku umum sesuai dengan konsekwensi

keumumannya pada benfuk-bentuk lainnya, sebab tidak ada yang

menyelisihinya selain bentuk yang khusus itu yang ditunjukkan oleh dalil

yang khusus itu. Hadits Ibnu Umar tidak menunjukkan bolehnya

menghadap dan membelakangi kiblat di dalam bangunan, tapi yang
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disebutkan hanya membelakangi saja. Jadi konhadiksi antara haditsnya

dengan hadits Abu Ayyub hanya pada membelakangi, sehingga kondisi

menghadap tidak ada pertentangan. Karena ifu harus dilaksanakan

berdasarkan konsekwensi hadits Abu Ayryub dalam hal terlarangnya

menghadap (ke arah kiblat) secara muflak. Namun mereka

membolehkan menghadap dan membelakangi di dalam bangunan, dan

atas hal inilah munculnya masalah ifu.

Demikian ini jika hadits Abu Ayyub satu lafazh yang mencakup

kondisi menghadap dan membelakangi, maka kondisi membelangi

keluar darinya, sehingga kondisi menghadap tetap pada apa yang telah

kami nyatakan tadi. Namun kenyataannya tidak demikian, tapi

merupakan dua kalimat, salah safunya menunjukkan kondisi

menghadap, dan yang lainnya menunjukkan kondisi membelakangi.

Sementara hadits Ibnu Umar mencakup salah satunya, dan itu bersifat

umum pada kondisi itu, dan hadits ini bersifat khusus pada sebagian

bentuk umumnya. Sementara kalimat lainnya (pada hadits Abu Ayyub)

tidak tercakup oleh hadits lbnu Umar, sehingga tetap pada statusnya

semula.

Mungkin ada orang yang mengatakan, apakah kondisi

menghadap di dalam bangunan -walaupun hal itu tidak disinggung-

dapat diqiyaskan pada kondisi membelakangi yang disebutkan di dalam

hadits itu (hadits Ibnu Umar).

Maka dikatakan kepadanya: Pertama: Bahwa penggunaan

qiyas itu terhadap konotasi lafazh yang bersifat umum, sedangkan di situ

tidak ada hal tersebut sebagaimana yang dikenal dalam ushul fikih.

Kedua: Syarat qiyas adalah kesamaan antara cabang dan

asalnya, atau adangra kelebihan padanya dari segi makna Snng berlaku

pada hukumnya. Namun kenyataannya tidak ada kesamaan di sini,
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karena kondisi menghadap jauh lebih buruk daripada kondisi

membelakangi, sebagaimana yang dikenal dalam tradisi. Karena ifu,

sebagian ulama memberlakukan makna ini sehingga melamng kondisi

menghadap dan membolehkan kondisi mernbelakangi. Jika kondisi

menghadap itu lebih buruk daripada kondisi membelakangi, maka

gugumya kemsakan yang kurang buruk pada hukum yang

membolehkan tidak serta merta menggugurkan kerusakan yang lebih

buruk pada hukum yang membolehkan.6T
r!
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14. Dari Anas bin Malik ;S,, bahwa dia berkata, "Rasulullah $
masuk ke tempat buang hajat, lalu aku dan seorang budak seumuranku

rnernbawa setimba air dan tongkat, lalu beliau ber-istinja dengan air."68

67 HR. At-Tirmidzi; Abu Daud; Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Jabir, dia
berkata, "Nabi $$ pernah melarang kami menghadap kiblat ketika kencing, lalu

aku melihat beliau menghadapnya, setahun sebelum beliau wafat." lni nash

tentang kondisi menghadap. Mengartikannya sebagai kekhususan bagi
Rasulullah S adalah jauh dari mengena, dan yang lebih tepat adalah sebagai

larangan yang mendekati pengharaman.
58 HR. Al Bukhari, pembahasan: Thaharah dengan lafazh ini selain kata g.p.J

(seumuranku), karena hany'a Muslim yang meriwayatkan ihr.

HR. Muslim; Imam Ahmad; Abu Daud; An-Nasa'i dan lbnu Majah. Tongkat
t'tersebut 

-sebagaimana !,ang disebutkan di dalam Thabaqat lbnu Sa'* adalah

3nng dihadiahkan oleh An-Najasyr kepada Nabi $, karena itu termasr-dt

peralatan bangsa Habasyah.
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Penjelasan:
'a:;it adalah tombak kecil (tongkat). Tampaknyn dibawakannya

tongkat pada waktu itu karena kemungkinan beliau $ berwudhu unfuk

shalat, maka tongkat itu diletakkan di hadapannya sebagai sutmh

(pembatas shalat), sebagaimana disebutkan di akhir hadits lainnya:

"Bahwa tongkat itu ditempatkan di hadapan beliau, lalu beliau shalat ke

arahnya." Pernbahasan tentang 'ry'-eri, (wc; tempat buang hajat) sudah

dikernukakan. Kernungkinan 5nng dimaksudkan di sini sekadar buang

hajat, sebagaimana yang disebutkan bahwa itu digunakan untuk hal itu,

dan ini sesuai dengan makna yang kami sebutkan tentang dibaunkannya

tongkat unfuk shalat, karena sutrah hanya ditempatkan di ternpat

terbuka yang dikhawatirkan dileurati. Bisa juga maksudnya adalah

ternpat yang disediakan unfuk bmng hajat dalam bangunan, namun ini

tidak sesuai dengan makna yang kami sebutkan mengenai

dibawakannya tongkat. Kernungkinan pendapat yang pertama lebih

Llnggul, dimana pelayanan orang-orang bagi Rasulullah $ dengan

makna ini sesuai kondisi perjalanan, karena dalam kondisi hadir sesuai

dengan pelayanan ahli baifuign dari kalangan isteri-isteri beliau dan

sebagainya.69

Dari hadits ini disimpulkan bahwa pelayanan dilakukan oleh

orang-oftmg merdeka bila mereka sebagai pengikut, dan mereka

menyiapkan diri untuk ifu.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya meminta tolong dalam hal

seperti ini. Maksud utamanya adalah istinja dengan air. Tidak ada

penyelisihan dalam hal ini, kecuali diriwaSntkan dari Sa'id bin AI

MusaSnyib, lafazh yrang mengindikasikan pelernahannya bagi kaum lelaki,

69 Tapi bu4ng hajat dilakukan di luar rumah, dimana tidak ada isteri-isteri beliau.
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karena ketika beliau ditanya tentang istinja dengan air, beliau menjawab,

"sesungguhnya itu adalah wudhunya kaum wanita." Atau beliau

berkata, "Itu adalahwudhunya kaum wanita."

Diriwayatkan dari yang lainnya, dari kalangan salaf, hal yang

juga mengesankan demikian. Sementam As-Sunnah menunjukkan istinia

dengan air, sebagaimana disebutl<an di dalam hadits ini dan yang

lainnya, maka ini yang lebih utama unfuk diikuti. Kemungkinan Sa'id -
A- menangkap adanya sikap berlebihan pada seseorang dalam masalah

ini,:yang mana dia melarang istinja dengan bebafuan, maka Sa'id

bermaksud menghilangkan sikap berlebihan itu sehingga sebagai

pengimbangnya dia menyebutkan lafazh ini dan mengemukakannya

dengan makna mendalam terhadapnya dengan ungkapan ini. Sebagian

ahli fikih dari kalangan para sahabat Malik berpendapat -yaitu hnu

Habib-, bahwa istinfu dangan bebatuan dilakukan ketika tidak ada air.

Jika ada yang bependapat dernikian, maka tidak jauh kemungkinan

yang lainnya pun yang sezarnan dengan Sa'id berpendapat demikian.

Dianjurkannya istinja dengan air adalah unfuk menghilangkan dzat

kotoran dan sekaligus bekasnya, karena cara ifu lebih dapat

membersihkan.

:+,i trr n?r'rlid\t C.: y.plJt;ttii 4 * -l o

r, ?|$ €Ll'#"y'i6 pi {' ht ;, gt Ll

.:u)' G'&- \ ryr:Y*j';'#. r:r'J;
15. Dari Abu Qatadah Al Flarits bin Rib'i Al Anshari 15, bahwa

"i'r.
Nabi # bersaMa, "Janganlah ses@ftng dari l<alian memegang

kernaluanrym dengan tangan kefrka kerzcing, jangan pula
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mengusap dengan tangan setelah buang air baar, dan

janganlah bemafas pada bejan2."7a

Penjelasan:

Abu Qatadah Al Harits bin Rib'i bin Baldamah -dengan fathah

pada baa', sukun pada laam dan fathah pada daal. Dikatakan juga

Buldumah, dengan dhammah pada baa' dan daal, dan dikatakan juga

Buldzumah, dengan dzaal berbhk dan ber-dhammah-. Dia seorang

pasukan berkuda Nabi $, turut dalam perang Uhud dan Khandaq serta

peperangan-peperangan setelahnya. Dia meninggal di Madinah pada

tahun 54 Hijriyah. Pendapat lain menyebutkan bahwa dia meninggal di

Kufah pada tahun 38 Hijriyah. Namun pendapat yang pertama lebih

shahih, dan mereka sepakat meriwayatkan riwayahrya.

Pembahasan tentang hadits ini dari beberapa segi:

Pertama, Hadits ini menunjukkan laranganTl memegang

kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Sementara ifu ada

70 HR. Al Bukhari, pembahasan: Thaharah dan lainnln dengan lafazh yang

menyerupai ini.

HR. Muslim; Abu Daud; An-Nasa'i; At-Tirmidzi; Ibnu Majah dan Imam Ahmad.
71 Sebab lafazh-lafazh fi'trnya majzuml<arena I tarangan. Diriwayntkan juga ketiga

ft'l ini dengan mfa', dengan anggapan bahwa i di rini adalah nafiSah Uang

menafikan; meniadakan), yaitu penafian yang bermakna larangan. Sementara

redaksi' luJliul oi6-'li (dan Jangan/tidak bleh bernafas pda beianal, iika I-
nya naIilah, maka kalimat ini sebagai Ltrabar tersendiri, tapi jika l-nya nahiph
(arangan), maka kalimat ini di-'athfkan (dirangkailen) dengan yang

sebelumnya. Namun bila png di-'athfl<an kepadanya muqaygnd (dibatasi),

maka yang di-bthfl<an tidak mesti dibatasi oleh pembatasannya, karena nafas

fidak te*ait dengan kencing, tapi merupakan hukum temendiri.
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riwayat lain yang menyebutkan bahwa dilamng memegangnya dengan

tangan secara mutlak tanpa adanya batasan (taqyid) kondisi sedang

kencing. Di antara orang ada yang mengambil pendapat lamngan secam

umum dan mutlak ini, namun telah didahului oleh kaidah bahwa yang

mutlak dialihkan kepada yang muqaylnd (yang ada batasannyra),

sehingga larangan ini dikhususkan dengan kondisi ini, dan ada

pembahasan tersendiri mengenai ini, karena yang dikatakan ini

mengarah kepada masalah perintah dan penetapan, sebab bila kita

menjadikan hukum unfuk yang mutlak, atau yang umum dalam benfuk

yang mutlak, atau yang umum misalnya, maka itu berarti ada

pengesampingan lafazh yang menunjukkan pembatasan, padahal itu

telah tercakup oleh lafazh perintah, dan itu tidak boleh. Adapun dalam

hallarangan, bila kita menetapkan hukum unfuk yang muqaylmd, berarti

kita telah mengesampingkan lafazh yang muflak, padahal larangan ifu

mencakupnya, dan itu juga fidak benar. Semua ini setelah

memperhatikan kondisi haditsnya, yaitu dilihat dari kedua riwayatrya,

apakah keduanya itu satu hadits ataukah dua hadits? [.ain dari itu,

setelah memperhatikan dalildalil yang difahami serta apa-apa yang

diamalkan darinya dan apa-apa yang tidak diamalkannya, dan setelah

memperhatikan didahulukannya konotasi zhahimya !,ang umum -yakni
riwayat yang mutlak dan muqaStya*, iika itu temyata.safu hadits yang

sumbemya sama namun para perawinyn berbeda, maka anda hanrs

membawakan yang mutlak kepada yang muqay4nd, karena ifu adalah

tambahan dari yang adil dalam safu hadits, sehingga harus diterima.

Hadits yang disebutkan ini kernbali kepada riwayat Yahya bin Abu Katsir

dari Abdullah bin Qatadah dari ayahnya.

:t.: Kedua: Zhahimya larangan ini sebagai pengharaman, dernikian

pernaknaan Azh-Zhahiri, sementam jumhur ahli fikih mengartikannya

sebagai pernakruhan.
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Ketiga: Sabda beliau #, ,-;*. i*, U'#-[j (iangan pula

mengusap dengan tangan kanannya setelah buang air baal1, ini

mencakup kemaluan dan dubur. Para sahabat Asy-Syafi'i berbeda

pendapat mengenai cara mengusap pada kemaluan bila bafunya kecil,

karena harus memeganginya dengan sebelah tangan. Di antara mereka

ada yang berkata, "Memegang bafu dengan tangan kanan dan kemaluan

dengan tangan kiri, jadi gerakan ada pada tangan kiri, sementara yang

kanan diam." Di antara mereka ada juga yang berkata, "Kemaluan

dipe4ang dengan tangan kanan, sernentam bafu dipegang tangan kiri,

lalu yang kiri digerakkan." Pendapat 5nng pertama lebih mendekati

kepada pemeliharaan terhadap hadits ini.

Keempat: Sabda beliau #, iuli ,)W-li @an iansankh

bernafas pada bejana), maksudnya adalah menjauhkan bejana saat

hendak bemafas, karena saat bernafas ada kemungkinan keluamya

sesuafu yang menjijikan bagi orang lain, di samping itu bisa memsak apa

yang terdapat di dalam bejana itu yang bila dikonsumsi oleh orang lain

dapat merusak kesehatannya. Di dalam hadits lain disebutkan,

"Menjauhkan bejana untuk bemafas tiga kali,u sedangkan di sini

disebutkan secara mutlak.

eUt'7 :Jv q:Lht or' g&9l l' * r -t 1

Jl .f G )Gi- rrj ,ot;i:'! 4t,,sui ,i1*t *?'t
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l"At'u'ir1" y i,t(l !,jl;;i
lzz a z 9l O t u c a ,

L j :r;JLai caltTtj f ,r G )" ,,tr wai ,*t 6*; i?:tt

.Le I (, t+b',-rk- ^a ,Ju fU6 'cji il ,i' J;t
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16. Dari Abdullah bin Abbas 4S,, dia berkata: Nabi $ meleurati

dua kuburan, 'lalu beliau bersabda, "Sesungguhnsa kduanya benar-

benar sedang disiksa, dan kduaqa tidak disiksa l<arena perkara besar;

salah satunya karena dia Udak menjaga dirtn5a dari kencingnya, dan

yang safunya lagi karena dia suka mengadu domba.u Lalu beliau

mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, lalu membelahnya

menjadi dua, lalu mencancapkan pada masing-masing kuburan itu. lalu
meleka (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau

lakukan ini?" Beliau bersabda, "Mudah-mudahan dirngankan dari

mereka (siksaan ifu) selama (kedua pelepah ini) belum mengeing."72

Penjelasan:

Abdullah bin Abbas bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu

Manaf, Abu Al Abbas Al Qurasyi Al Hasyimi Al Makki, salah seorang

pembesar sahabat dalam segi keilmuan, dia dijuluki "Sang tinta" dan

"Sang lautan" karena keluasan ilmunya. Dia meninggal pada tahun 68

Hijriyah. Salah pendapat menyebutkan, bahwa saat itu dia ben-rsia 72

tahun. Sebagian mereka meriwayatkan: 71 -atau 72- tahun, yaitu

usianya. Dia meninggal di Thaif.

Pembahasan tantang hadits ini dari beberapa segi:

Pertama' Hadits ini menSntakan adan5ra adzab kubr.r

sebagaimana madzhab Ahlussunnah. dan sebagaimana yang masyhur

dari ktrabar-l'*nbar lrang ada. Tentang dikaitkannSn adzab kubur dengan

72 HR. Al Buktnri, pembahasan: Thaharah dengan lafazh ini dan pembahasan:

Jenazah serta pembahasan lainnyn; Muslim, pembahasan: Thaharah; Abu
Daud; An-Nasa'i; At-Tirmidzi dan lbnu Majah.
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kencing adalah suafu kekhususan yang mengkhususkannya dari

kemaksiatan-kemaksiatan lainnya kendati ada juga adzab karena sebab

lainnya jika Allah menghendaki itu pada sebagian hamba-Nya.

Berdasarkan ini, ada hadits yang menyebutkan: 
'a:,O3'6 ,r|jijlt'y- tl$

, . .'-?
1-i.. .-4).J t qlib (Bersihkantah diri katian dai kencing, karena mayoritas

adzab kubur karena /u). Ada juga riwayat yang menyebutkan, bahwa

sebagian orang yang diceritakan bahwa seseorang disempitkan dan

dihimpit di dalam kubumya, lalu keluarganya ditanya, temyata mereka

menyebutkan, bahwa dia dulu suka meremehkan (lalai;

menggampangkan) dalam masalah bersuci.

Kedua' Redaksi t' ,# y(sl- 6j (dan kduanya tidak disiksa

karena perkara bua), kemungkinan -dilihat dari segi lafazhnya- ada

dua pengertian, dan yang harus dijadikan pengertian dari keduanya

bahwa kedua orang (mayat) di dalam kubur itu tidak diadzab karena

perkara yang besar (berat) untuk menghilangkannya atau mencegahnya

(menghindarinya) atau berhati-hati terhadapnya. Yakni: bahwa itu adalah

perkara yang ringan dan mudah bagi yang memperhatikannya. Jadi

maksudnya bahwa itu bukan dosa kecil yang selain dosa besar, karena

disebutkan di dalam Ash-Shahih, redaksi hadits, "4 iJ$ @an

sesungguhn5n itu adalah dosa baal. Jadi kalimatli:1i i-.fg diartikan

sebagai yitlt g (dosa besar), sementara kalimat f;* s1)tiiii"63
diartikan: Perkara yang mudah dicegah dan dihindari.

Ketiga: Redaksi t.',H '#;- l tt6'i fiii,tLl $1 6atah satunya

karena dia tidak menjaga [membertkan penghalangJ dAinSn dai
kencingrynl. Ada perbedaan riwayat pada lafazh ini -yakni ';#:, dan

lafazh ini mengandung dua arh; Pertama: diartikan sesuai hakikatnya,
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yaitu i;iti ,; ]gifi (menutup dari pandangan), sehingga adzab itu

diartikan karena menyingkap aurat (tidak menutup aurat). Kedua, dan

ini yang lebih mendekati: Diartikan sebagai makna kiasan, sehingga'

yang dimaksud dengan ]e!)iini adalah membersihkan diri dari kencing

dan berhati-hati terhadapnya, baik dengan tidak bersentuhan

dengannya, atau dengan metu.raspadai hal merusak yang terkait

dengannya, seperti membatalkan thaharah. Kehatian-hatian ini

diungkapkan dengan kata l$!1i sebagai ungkapan kiasan. Keterkaitan
"

antara keduanya, bahwa orang yang menufup atau melindungi diri dari

sesuafu berarti menjauhkan darinya dan menufupi diri, dan itu serupa

dengan menjauhkan dari bersentuhan dengan kencing. l\ami me-raiib

kan pengertian kiasan walaupun asalnya adalah makna hakikat, adalah

karena dua hal:

Hal pertama: Bila yang dimaksud bahwa adzab itu sekedar

karena penyingkapan aurat, maka itu menjadi sebab tersendiri di luar

kencing, karena bila terjadi penyingkapan aurat maka terjadinya adzab

yang ditimpakan atasnya ifu, walaupun tidak ada kencing, sehingga

kencingnya tidak ada kaitan dan dikesampingkan, padahal hadits ini

menunjukkan bahwa kencing itu menjadi sebab adzab kubur secara

khusus. Maka lebih utama mengartikan hadits ini sesuai dengan

konotasi pemyataan hadits dengan kekhususan ini.

Lain dari itu, lafazh g-;, ketika di-idhafattkern (dirangkaikan)

kepada ii+' (kencing) -dan itu biasanya sebagai permulaan dari tapal

batas secara hakiki, atau sesuatu yang pengertiannya kembali kepada

ma&na permulaan tapal batas s@ara qiyas- mengindikasikan pengaitan

iq;,f i (penutupan /penjagaan) kepada lJrJr (t 
".,.i.,g), 

yang ketiadaannya

menyebabkan adzab ifu. Artinya, bahwa permulaan sebab adzabn5n itu
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dari kencing (karena kencing). Tapi bila kita mengartikannya sebagai

penyingkapan aurat, maka hilanglah makna ini.

Hal kedua: Sebagian riwayat menyebutkan lafazh ini dengan

mengindikasikan bahwa maksudnya adalah membersihkan diri dari

kencing, yaitu riwayat Waki': ,,i:*-1 (tidak berhati-hat), dan riwayat

sebagian mereka' i. -i (tidak membersihkan). Jadi lafazh ini

dibawakan kepada pengertian itu sehingga makna riwayat-riwayat ini

menjadi senada.

Keempat: Hadits ini menunjukkan besamya perkara namimah

(mengadu domba), dan bahwa itu menjadi sebab adzab. Ini diartikan

sebagai narnimah yang diharamkan, karena bila narnimah yang apabila

ditinggalkan akan menimbulkan kerusakan yang terkait dengan orang

lain, atau apabila dilakukan akan menimbulkan maslahat sehingga

meninggalkannya akan membahayakan orang lain, maka namimah

tersebut tidak terlarang. Sebagaimana kita mengatakan dalam ghibah

(membicarakan aib orang lain yang sedang tidak ada), jika untuk nasihat

atau mencegah kerusakan, maka tidak terlarang. Jika ada seseorang

(misalnya si A) mengetahui perkataan orang lain (si B) yang bisa

menimbulkan madharat bagi seseorang (si C), yang mana jika dia (A)

menyampaikan hal ifu kepada orang tersebut (C), maka orang tersebut

(C) bisa terhindar dari madharat itu, maka dia (A) harus menyampaikan

itu kepadanya (C).

Kelima: Suatu pendapat menyebutkan mengenai pelepah

kurma yang dibagi dua oleh beliau lalu diletakkan di atas kedua kuburan

itu, dan sabda beliau #, q'i 6 t;ib'Jrfr-'i$ @luaun-mudahan

[siksaan ituJ diringankan dari mereka selama [kdua peleph ind belum

mengering) mengisyaratkan bahwa tanaman ifu bertasbih selama masih
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basah, dan bila terjadi tasbih di dekat mayat, maka itu menjadi

keberkahan baginya. Karena ihrlah dikhususkan untuk yang kondisinya

masih basah.

Keenam: Sebagian ulama menyimpulkan dari hadits ini, bahwa

mayat bisa mendapat manfaat dari bacaan Al Qur'an di atas

kuburannya. Hal ini dilihat dari segi makna yang kami sebutkan tentang

diringankannya (adzab) dari kedua penghuni kuburan itu, yaitu karena

tasbihnya tanaman selama masih basah. Maka pembacaan AI Qur'an
dari manusia lebih utama dari itu. Wallahu alam bish-shawab.73

73 Tentang tanaman yang bertasbih selama masih basah, ifu memang benar,

karena Allah & menyebutkan, bahwa sernua png ada di largit dan di bumi -
baik png hijau maupun png kering:- bertasbih dengan memuji Tuhann5n.

"Dan bk ada suatu pun melalnlan bqlasbih dengan mentuji-N5n." (Qs. Al
Israa' [17]: 44ll. "Senantiasa betusbih kepda Allah ap Sang di knglt dan ap
5ang di butni." (Qs.Al Jumu'ah 162lz l; At-Taghaabun [64]' 1). Mal€ giugurlah

qiy'as pembacaan Al Qur'an kepadanya, karena qigras dengan adanp nash

adalah bathil. Karena Nabi $ tldak menrbacakan Al Qur'an, padahaltentunln

beliau hahl Al Qur'an dan sangat menyayangi kaum mukminin Snng telah

tneninggal sebelum beliau. Yang benar, bahwa peletal*an p"lepah kurma itu

*6dalah khusus bagi Nabi S, dan khusus pada kejadian itu, berdpsarkan dalil,

bahwa beliau $ tidak melalnrkan itu kecuali sekali ifu saja, dan hal ihr pun

Hdak dilakukan oleh para sahabat beliau, baik pada masa hidtrp beliau mauprn
setelah kefladaan beliau.
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.yb'Js + ),/u;r+;* il &'6.ail.:i li 'j6

77. Dari Abu Hurairah rg, dari Nabi $, beliau bersabda,

"Seandainya tidak akan menylitkan umatku, tenfu aku perintahkan

mereka untuk berciwnk setiap kali (hendak) shalat"74

BAB SIWAK

Penjelasan:

Pernbahasan tentang hadits ini dari beberapa segi:

Pertama:

Sebagian ahli ushul menjadikan hadits ini sebagai hujjah dalam

menyatakan bahwa perintah itu menunjukkan wajib. Alasan

pendalilannya, karena kalimat lij .""unjukkan ketiadaan sesuatu

karena keberadaan yang lainnya, sehingga menunjukkan tidak adanya

perintah karena adanya kesulitan, sedangkan yang ditiadakan karena

kesulitan sebenamya adalah kauajiban, bukan anjuran, karena anjuran

bersiwak telah ditetapkan pada setiap (hendak) shalat, maka hal itu
mengindikasikan bahwa perintah itu menunjukkan wajib.

Kedua' Siwak dianjurkan pada sejumlah kondisi, di antaranya

apa yang ditunlukkan oleh hadits ini, yaitu ketika hendak shalat.

74 HR. Al Bukhari, di beberapa tempat yang beragam; Muslim; Abu Daud; At-
Tirmidzi; hnu Majah dan Imam Ahmad.
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Rahasianln adalah bahwa kita diperintahkan untuk selalu

sempuma dan bersih ketika mendekatkan diri kepada Allah S Snng

bertujuan untuk memuliakan ibadah.

Ada yang mengatakan, bahwa perintah bersiwak karena hal

yang terkait dengan malaikat, yaitu bahwa malaikat menempatkan

mulutnya pada mulut orang yang membaca Al Qur'an, dan dia akan

terganggu dengan bau yang tidak sedap, oleh karena itu, maka

disunnahkanlah bersiwak.

Ketiga' Hadits ini dikaitkan dengan madzhab omng yang

berpendapat, bahwa Nabi $ boleh menetapkan hukum dengan ijtihad,

dan hukumnya ifu tidak bertopang pada nash, karena beliau menjadikan

kesulitan itu sebagai sebab tidak adanya perintah beliau $. Seandainya

hukum itu ditopangkan pada nash, maka sebab tidak adanya perintah

beliau i$ adalah tidak adanya nash tentang itu, dan tidak adanya

kesulitan. Masalah ini bisa dibahas lebih jauh dan ditalu/ilkan.

Keempat: Keumuman hadits ini menunjukkan dianjurkannya

bersiwak setiap kali hendak shalat, sehingga termasuk juga anjuran

untuk itu pada dua shalat setelah tergelincimya matahari (yakni Zhuhur

dan Ashar) bagi yang sedang berpuasa, dan ini diladikan dalil oleh yang

berpendapat dernikian.

Adapun yang menyelisihinya dalam hal ini perlu dalil khusus

mengenai waktu tersebut, yang mengkhususkan keumuman itu
dengannya, yaifu hadits tentang bau mulut omng gnng berpuasa.

Mengenai masalah ini ada pembahasan tersendiri.
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lnt Jt-t o6 :Jte .jjL?nt of, lQr i dL if - t A :

. )t:/u. iu,r*,pt',yi6 ri1 *, ;A \t *
18. Dari ffrarrifun bin Al;** r{g, dia berkata, "Apabila

Rasulullah $ bangun di malam hari, beliau menggosok mulutnp

dengan siwak."75

Penielasan:

Pengarang & mengatakan, "',JP.4 maknanyra adalah 'rry-
(mencuci). Dikatakan'ab tX- - 'al5 dan'ai jiJ- -'a-b$ apabila'ri-3
(mencucingra)."

Hudzaifah bin Al Yaman, namanya adalah Husail bin Jabir.

Pendapat lain menyebutkan bahwa namanya adalah Hudzaifah bin AI

Husail bin Al Yaman, Abu Abdullah Al Absi, termasuk kalangan

penduduk Kufah, salah seorang pembesar dan pemuka sahabat. Al
Bukhari berkata, "Dia meninggal empat puluh hari setelah wafahrya

Utsman bin Affan." Abu Nashr berkata, "Yaitu di permulaan tahun 36

Hijriyah." Al Waqidi berkata, "Hu&aifah bin Al Yaman bin Husail bin

Jabir Al Absi, sekutu Bani Abdul fuyhal dan anak saudara perempuan

mereka."

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya siwak dalam kondisi yang

lain, yaitu saat bangun dari tidur. Alasannya, karena tidur menyebabkan

perubahan pada kondisi mulut, sementara siwak merupakan alat untuk

7s HR. Al Bukhari, dengan redaksi ini di lebih dari satu tempat; Muslim,
pembahasan, Thaharah. Di dalam riway"at mereka berdua disebutkan,
"Apabila beliau bangun untuk shalat Tahaljud."
HR. Abu Daud; An-Nasa'i; Ibnu Muj,fi; Al Hakim dan Imam Ahmad.
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mernbersihkan mulut, maka disunnahkan hal itu ketika terjadinya

perubahan kondisi.

Orang-orang berbeda pendapat dalam menafsirkan p1fo-, suafu

pendapat menyebutkan bahwa artingn adalah menggosok. Pendapat lain

menyebutkan: mencuci. Dan Pendapat lainnya menyebrrtkan:

menrbesihkan. Namun pendapat lnng pertama lebih mendekati

kebenaran.

Redaks, Pr'ni,6 tS1@pabik bangun di malam harl), zhaltmya

mengindikasikan keterkaitan hukum dengan bangun. Kemungkinan juga

maksudnya adalah apabila bangun di malam hari untuk mendirikan

shalat, sehingga kembali kepada makna hadits yang pertama (yakni:

ketka hendak shalat).

; #:; + )*'' :|!v t<r, iur gt 4G df -t 1

J6 ;-:,r*vht,k Ct& ^b?nt or, /_A, j* ol
ta .t: I ^ 

,,, | . ,t,., to 6. 7. t* o t;i-tti p."#- "?b, "At* ,#)t * ej *1jt JL ty
,i*{,bi ;i:bfr lrr\r *:*G .;:;i'*i *Xi * ar Ji,
inr S r'dl:rA y)'";-;) &*Lbt * 4t StArt;
bt Jy., Lj'of bi, t; ,,4;;l Ggrt?t *i #bt -b
- ,Jr!' p\, *p:Ju ; -'**t'ti- t:.;. & :i-,i;r'h, *
.1,,: .,*tit d*G i.'o6,ii|Ug).Af -ht
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ti ;Lr,',iI" lt rAt'*:-'^f; , u? r,flt'la 'd-f ; ya c,
.;:;: F)}r$t yi t* |e'!l ,ylr.-'j:rG

19. Dari Aisyah u{p, dia berkata, "Abdurrahman bin Abu Bakar

Ash-Shiddiq rg masuk ke tempat Nabi $, saat itu aku sandarkan beliau

di dadaku, sementara Abdurrahman membawa siwak yang masih

lembab, dia bersiwak dengannya. Rasulullah S terus memandanginya

dengan pandangannya, maka aku pun mengambil siwak ifu, lalu

mengunyahnya dan melernbutkannya, kernudian aku menyerahkannya

kepada Nabi $, lalu beliau pun bersiwak dengannya. Maka aku tidak

pemah melihat Rasulullah $ bersiwak yang lebih baik dari itu. Tidak

lama dari selesainya Rasulullah l{$, beliau mengangkat tangannya -atau
jarinya-, kemudian berkata, 'Pada yang paling tinggi.' -tiga
kali-, kemudian beliau meninggal."

Aisyah berkata, "Beliau meninggal di antara paru-paruku dan

tenggorokanku."

Dalam redaksi lainnya disebutkan, "[.alu aku melihat beliau

melihat kepadanya, sementara aku tahu bahwa beliau menyukai siwak,

maka aku berkata, 'Mau aku ambilkan (siwak) itu unfukmu?' Beliau

berisyarat dengan kepalanya, yaitu, 'Ya. 'lni adalah redaksi Al Bukhari,

sementara redaksi Muslim menyerupainya.

\t,* 14,'4,JG *ht orr"e,-\t;; €j c
,r.A,|y )tr;t J?) ,,16 ,*1 )tryrltX- i, ;:,;i ,l;

.LW'^fk ,* r;'atltt,Ll ,Lf itri.;)
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Dari Abu Musa Al fuy'ari rg, dia berkata: Aku mendatangi Nabi

,$, saat itu beliau sedang bersiwak dengan siwak yang masih lembab.

Ujung siwak itu pada lidahnya, dan beliau mengatakan, t'U' t)'."
Sementara siwak itu di mulutnya, seakan-akan beliau akan muntah.76

Penjelasan:

Abu Musa Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hidhar -dikatakan
jugi: Hudhdhar- Al Asy'ari, termasuk kalangan penduduk Bashrah,

saliih seorang pembesar dan pemuka para sahabat. Ibnu Abi Syaibah

menyebutkan, bahwa Abu Musa meninggal pada tahun 
.214 

Hijriyah

dalam usia 63 tahun. Pendapat lain menyebutkan bahwa dia meninggal

pada tahun 42 Hijriyah. sementara Al Waqidi berkata, dia wafat pada

tahun 52 Hijriyah.

Redaksi pada hadits Aisyah W, pi *V ilt,* l' d*3ll$i
(Rasulullah ;g.S terus memandanginya), dikatakan,r.1t 6/i'c,.t;:.1 apabila

anda terus menerus melihat kepada si fulan. Seakan-akan asalnya dari

makna fu-rti3ryang berarti b-rtt (pemisahan).

Diriwayatkan juga, bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika hampir

meninggal, dia berkata, "Dudukkanlah aku!" Maka mereka pun

mendudukkannya, lalu dia berkata, "Akulah orang yang telah Engkau

perintah namun aku lalai, yang telah Engkau larang namun aku durhaka,

76 HR. Al Bukhari, pembahasan: Thahamh dengan redaksi ini. Al Bukhari
meriwayatkannya sendirian dengan redaksi: if 1f.

: HR. Muslim, pembahasan: Thaharah dan Abu Daud.

HR. An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dengan mendahulukan 'ain daripada
hamzahlf il. Makna beliau Li$., seakan-akan beliau akan muntah. Yakni

bersuara seperti suara yang sedang muntah, dalam bentuk ntublaghah-
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akan tetapi, tidak ada sesernbahan selain Engkau." Kemudian dia

mengangkat kepalanya dan memfokuskan pandangan, Ialu berkata,

"sungguh aku melihat yang datang, bukan manusia dan bukan pula jin."

Kemudian dia meninggal.

Redaksi o*gtii 6F.t-, i- @i antan pru-pruku dan

tenggorokankQ. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa i 'rr3lr adalah

rongga kerongkongan. Pendapat lain menyebutkan: Ujung tenggorokan.

Pendapat lain menyebutkan: Bagian teratas penrt. Sedangkan ;i;t:j;3t
adalah bagian bawahnya. Seakan-akan malsudnya adalah segala

sesuatu yang menghimpunkan makanan.

Dari pengdrtian ini terdapat l*t""^-ii;il -dengan kasmh pada

mifun-, yaifu yang digunakan untrfi menumpuk. Contohnya dari

perkataan orang Amb: ''rrtt?j:'t lrji'il'tit+l (Nir.ayl2 uk

kumpulkan di antam tenggorokan dan dadamu).

Hadits ini menunjukkan bersiwak dengan siwak yang masih

lembab. Sebagian ahli fikih mengatakan, bahwa siwak yang masih hijau

flembab)bagr yang tidak sedang berpuasa adalah baik. Sebagian mereka

berkata, bahwa dianjurkan dengan yang kering png terkadang dibasahi

air.

Hadits ini juga menunjukkan pe6aikan sirank dan pennyiapannya,

berdasarkan perkataan Ais!,ah, \?r"r,i (talu aku manganghngal.'nJit

dilakukan dengan grgi. Di antara tuntutan perbaikan adalah pendapakrya

oftmg yang mengatakan, bahwa dianjurkan dengan yang kering png
dibasahi air, karena yang kering lebih dapat menghilangkan kotoran.

Pembasahan dengan air agar fidd{ mehrkai gusi karena sangat

keringnya.
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Hadits ini juga menunjukkan bolehnya bersiwak dengan siwak

orang lain. Juga menunjukkan boleh melaksanakan segala sesuafu

(perintah) dengan apa yang difahami dari isyarat dan gemkan.

Sabda beliau #, ,silti F.:jt d. @uau yans palins

tinygt) mengisyaratkan kepada firman Allah #t, J;}tjll:t P- U:

# 'ri[t ;;l u-il, * 4tl6 " Dan barangciapa wng menaati Attah dan

Rasul(N5n), mereka ifu akan bersma-sama dengan oftng-oftng Wng
dianugerahi nikmat oteh Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]' 69). Sebagian

mereka menyebutkan, bahwa firman Allah €r, 'd* t, ';rf ;r,-$t lrtV
"finitu) jalan orang.-ora yang telah Engkau anugemhkan nikmat

kepada mereka." (Qs. Al Faatihah [1]: 7) mengisyraratkan kepada apa

yang terkandung di dalam ayat ini, yaifu firman-Nya, "Bersama-sama

dengan omng-onng 5ang dianugenhi nikmat olelz Allah." Jadi seakan-

akan ini adalah penafsirannya. Dan telah sampai kepadaku, bahwa

berkenaan dengan itu telah ada buku yang berisikan penafsiran Al

Qur'an dengan Al Qur'an.

Sabda beliau #, .r-iiti frlj, d @au golongan 5ang palins

tinggl), bisa jadi -jltri ini termasuk sifat-sifat yang lazim, yang tidak

memiliki pengertian yang menyelisihi teksnya, sebagaimana pada firman

Allah #', ,-')i-) tt-;i ,S tt t[ +' e LU- ui " D* baransskpa

menyernbah tuhan yang lain di amping Allah, pdahal tidak ada suatu

dalil pun bagin5a tentang rtu" (Qs. Al Mu'minuun [23]: 117), karena

memang tidak ada yang menyeru hrhan lain berdasarkan suafu dalil

yang ada padanya. Demikian juga firman-Nya, * frr$tbtei
" Dan mqnbunuh pm nabi bnp alasn 5rug dibenartan." (Qs. Aali
'lmraan [3]: 21), karena memang tidak ada pembunuhan para nabi
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kecuali dengan alasan yang tidak dibenarkan. Maka 3j.Jt tiaa.

disandangkan kecuali kepada jlti dimana 'ri-!jt dikhususkan

dengannya. Hal ini dikuatkan oleh apa yang disebutkan pada sebagian

riwayat: Plur#ti (dan pertemukantah aku dengan golonganl, tanpa

disifati dengan .,-ji,li Ini bukti yang menunjukkan bahwa itulah yang

dimaksud dengan: j;li,;P,1r.

Kemungkinan juga yang dimaksud dengan hflr uduluh apa yang

mencakup j;tia* hinnya. Kemudian hal itu menjadi dua hal:

Pertama: Keduanya se@ra bersamaan dikhususkan bagi orang-

orang yang didekatkan dan diridhai, dan tidak ada keraguan bahwa

derajat mereka berbeda-beda, maka Nabi $ meminta agar berada di

tingkat yang tertinggi, walaupun semuanya dari kalangan orang-orang

yang berbahagia dan diridhai.

Kedua, Bahwa '*lijt dimaksudkan der.rgan makna positif yang

mencakup setiap teman, kernudian dari situ dikhusr.rskan .-i!li dengan

permintaan, yaifu mutlak golongan oriang-omrg 1;ang diridhai. jlli
berrnakna d,-lit (ynng tinggi), rnaka kehnr darinya selain mereka

walaupun sebuatan.;pJt aaaUn untuk merelo.

Adapun hadib Abu Musa, di dalamqp ada drra perlram.

Pertama Bersiwak pada lidah, dan lafazh Snng dikernulokan oleh

pengarang kitab ini, walaupun tidak secara jelas menyatakan bersiwak

pada lidah, narnun telah dikernulokan s@am jelas dernikian pada

sebagian riwa5at,77 sementara alasan Snng mengindikasikan bersiwak

77 hnu Hajar mengatakan di dalam Al Fatb,'Mengerni ini terdapat hadits
murcal, diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abu Burdah dari alnhnya,
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pada gigi terdapat pula pada lidah, bahkan itu lebih menunjukkart dan

lebih kuat, karena pada lidah terdapat uap-uap dari perut.

Para ahli fikih menyebutkan, bahwa dianjurkan bersiwak s@ara

horizontal, dan ifu adalah pada gigi, sedangkan pada lisan, terdapat

nashtya pada sebagian riwayat bahwa bersiwak pada lisan dilakukan

secara vertikal.

Kedua, Al Bukhari memberi judul hadits ini dengan

bersiwaknya imam (panimpin) di hadapan mkyafuiya, rnaka dia pun

mengatakan, "Bersiwaknya imam (pemimpin) di hadapan ralglattya."

Asy-Syaikh Al Imam, sang put-qnmh, Taqiyuddin & berkata,

"Judul-judul yang digunakan oleh para pengarcmg terhadap hadits-hadits

yang dikemukakannya mengisyaratkan makna-makna yang disimpulkan

darinya, dan itu ada tiga tingkatan, di antaranya: Ada yang sangat jelas

menunjukkan makna yang dimaksud dengan menginformasikan faidah

yang dituntut. Ada yang secara samar menunjukkan kepada makna yang

dimaksud, namun terlalu jauh sehingga tidak langsung dapat dikaitkan

kecuali dengan dipalsakan. Dan ada juga png cukup jelas menunjukkan

makna yang dimaksud, hanya saja faidahnya sedikit, hampir tidak
'mengena, seperti judul: 'Bab bersiwak ketika melontar jumrah'. Baglan

ini -yaitu yang faidah tidak tampak secara jelas- addah baik jika

terdapat makna yang dimaksud yang mengindikasikan pengkhususnnya

dengan penyebutan. Maka terkadang sebabnya adalah sebagai

sanggahan terhadap yang menyelisihi dalam masalah tersebut namun

dia berkata, 'Kami menemui Rasulullah $ untuk meminta kepada beliau agar

membawa sefia kami, lalu aku melihat beliau bersiwak pada lldahnya'. Dalam

redaksi lainnya disebutkan, 'dengan menempatkan siwak pada ujung

lidahnya'. Hadits ini ada sghldnyayarry maushulyarry diriwayatkan oleh Al
Uqaili di drilam Adh-Dhubfa'."
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pendapahya tidak populer, seperti judul terhadap riwayat: qt U fl.u*i

tidak melaksanakan shalat), karena ada nukilan dari sebagian mereka,

bahwa dia tidak menyukai ifu, lalu disanggah dengan sabda Nabi $, L1

Wi& J \1 ,qili gika engt<au melaksanakan shalat itu, atau tidak

melalrsanal<an shala t ihll.

Terkadang juga sebabnya adalah sebagai sanggahan terhadap

perbuatan yang telah mernas5nmkat narnun tidak ada dasamya, maka

haditsnya disebutkan untuk menpnggah orang yang melakukan

perbuatan tersebut, sebagaimana yang populer di kalangan orang-orcng

di tempat ini, yaitu ma,rraspadai perkataan mereka: t+-b 6 (kami tidak

melaksanakan shalat), kalau tidak sampai dikatakan bahwa ada omng

yang tidak menyukainya. Terkadang juga karena makna yang

mengkhususkan peristiwa namun pada mulanya tidak difahami oleh

kebanyakan manusia, seperti judul hadits ini: 'Bersiwaknya irRam

(pernimpin) di hadapan mkyatlya', karena bersiwak dipandang termasuk

perbuatan kurang terhormat, bahkan terkadang disertai dengan meludah

dan sebagainya, sehingga sebagian orang menganggap bahwa itu harus

disembunyikan'dan fidak dilakukan di depan umurn. Para ahli fikih telah

mengulas makna ini di banpk bagran, yaifu yang mereka sebut sebagai

menjaga harga diri, lalu dikernukakanlah hadits ini unhrk menerangkan

bahwa bersiwak bukan termasuk hal 1Bng perlu diserrbunyikan dan

yang harus ditinggalkan oleh seorang imam (pemimpin) di hadapan

ralqrahrya, karena ini termasuk kategori ibadah dan mendekatkan diri

kepada Allah. Wallahu alan."
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BAB MENGUSAP KHUFFTS

|J,'t * :Jv'+b ht of r'aX ;. yi-":r ";,o -t ,

JV ,,:|ti :Jw q:JL Li,! U:)t ,f G *r;r'ht *
w'#

20. Dari Al Mughirah bin Syu'bah 49, dia berkata, "Aku pernah

bersama Nabi $ dalam smfu perjalanan, lalu aku menrnduk unfuk

menanggalkan khuff beliau, namun beliau bersaMa, 'Biarkanlah ifu,

karena aku memasukl<an kduarya dalam keadaan suci.'

I-alu beliau mengusp pada keduang6."79

'Ck ,Ju tiiJ;."?nt ofrrqrr iAL df -y t

.riL e'#r,btyJe *i * X,t *
21. Dari Hudzaifah bin Al Yaman rS, dia berkata, "Aku pemah

bersama Nabi $, lalu beliau buang air kecil dan berwudhu serta

mengusap l<hufFnya."

78 Al l{huffain adalah bentuk kbnlghfuta berbilang dua) dari khuff,yaitu alas

kaki yang menutupi mata kah.
Ibnu Al Mundzir berkata, "Yang dipilihnya, bahwa mengusap lebih utama,
karena adanya hujatan terhadap hal ini dari para ahli'bld'ah dari kalangan
I(hawarij dan Rafidhah. Menghidupkan apa yang dihujat oleh pan penyelisih

As-Sunnah adalah lebih utama daripada meninggalkannlra."
7e HR. AI Bukhari dengan bermacam-macam redaksi; Muslim; Abu Daud dan

At-Tirmidzi, lalu dia menganggap ,lasal, hadits ini.

.,, .: -. , t?, c
,r;1l.-Pluu. l^-6;E:

/
I

e4r
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Penjelasan:

Ringkasnya kedua hadits ini menunjukkan bolehnya mengusap

khuff. Banyak sekali riwayat mengenai masalah ini, di antaranya yang

paling masyhur adalah riwayat Al Mughirah, sementara ifu yang paling

shahih adalah riwayat Jarir bin Abdullah Al Bajali. Para sahabat

Abdullah bin Mas'ud mengagumi hadits Jarir, karena keislamannya

setelah furunnya surah Al Maa'idah. Makna perkataan ini, bahwa jika

ayat Al Maa'idah lebih dulu diturunkan daripada ketenfuan mengusap

khuft maka bolehnya mengusap l<huff tetap dibolehkan tanpa ada

penghapusan, dan bila mengusap khuff lebih dulu daripada ayat Al
Maa'idah, maka mengindikasikan kebalikan itu, yaitu menghapus

bolehnya mengusap khuff. Karena menurut sebagian orang perihalnya

tidak pasti, maka konotasi samar, dan meragukan bolehnya mengusap

khuff.

Dinukildari salah seomng salabat 16, bahwa dia berkata, "Kami

mengetahui bahwa Rasulullah $ pemah mengusap khuff, tapi apakah

itu sebelum beliau datang ke Madinah atau setelahnya?" Pertanyaan ini

mengisyaratkan pemahaman yang kami sebutkan ifu. lalu karena

adanya hadits Jarir yang menjelaskan bahwa itu setelah diturunlonnya

ayat Al Maa'idah, rnaka hilanglah keraguan tersebut.

Pada sebagian riwayat disebutkan secarir jelas, bahwa Nabi $
m€nslusap l<huff setdah a!,at Al Maa'idah. Ini lebih jelas

daripada riwapbrya orang Snng meriuaptkan dari Jarir, "Bulonkah
aku tidak menreluk Islam kecrnli setelah turururp Al Maa'idah?"

' Tentang bolehqn m€ngus.rp l<huff at&h rnasyhur di kalangan

ulama syariat, sampai-sampai tergolong slah safu simbol bagi Ahli
Sunnah, dan pengingkarannp dianggap simbolbagi ahft bid'ah.
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Sabda Nabi $ di dalam hadits Al Mushirah, u4lieif ,;9,t+t
ifrtt-b (Biarkanlah itu, karena aku memasukkan

kduanya dalam kadaan suc), menunjukkan disyaratkannya kesucian

ketika mengenakannya untuk dibolehkannya mengusap t<truft karena

alasan tidak ditanggalkannya adalah memasukkan kakinya dalam

keadaan suci, maka ini mengindikasikan bahwa memasukkan dalam

keadaan tidak suci menunfut penanggalannya.

Sebagian mereka menjadikan ini sebagai dalil bahwa

sempumanya kesucian kedua kaki me,nrpakan qnmt, sehingga bila

mencuci salah safunya kemudian mernasukkannya (mengenakan khufi,

, kemudian mencuci yang safu lagi lalu memasukkannya ke dalam khuff
(mengenakannya) maka tidak boleh mengusap khutr Menunrt kami,

pendalilan ini lemah -yakni pendalilan hukum masalah ini-, karena tidak

ada halangan unfuk mengungkapkan dengan ungkapan ini mengenai

status masing-masing dari keduanya dimasukkan dalam keadaan suci,

bahkan bisa dinyatakan bahwa ini cukup jelas dalam hal itu, karena

dhamirpada kalimat U4liei{ (aku memasukkan kduan5nl menunjukkan

terkaitrya hukum dengan masing-masing dari keduaryn.

Manang ada yang meriwayatkan dengan lafazh: VA:t@bil $'6

\gt'i, (karana aku mqnasukkan kduan5a, tnng mana

kduanSn dalam keadaan sucr), sehingga ada orang yang berpedoman

dengan riwayat yang mengatakan demikian, karena kalimat Vilail V*u

memasukkan kduanSnl jika mengindikasikan masing-masing dari

keduanya, maka kalimat )Ut b t-ji lwn7 mana kduanya dalam

kadaan sucr) maupakan keterangan kondisi dari masing-masing kedua

kaki, sehingga perkimannya: Aku mernasukkan masing-masing kaki
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dalam keadaan masing-masing kaki itu suci, dan ifu hanya terjadi

dengan kesempurhaan thahamh.so

Menjadikan riwayat ini sebagai dalil dari segi ini tampak tidak

sejalan dengan riwayafuiya orang yang meriwayatkannya dengan lafazh:

,ytJ U'$aif @ku mernasukkan kduanSa dalam kadaan suci.

Namun yang jelas, pendalilan dengan ifu bukanlah pendalilan yang

sangat kuat, karena adanya kemungkinan lain dalam kedua riwayat ini.

Kecuali ada dalil lain yang disingkronkan dengan ini, yang menunjukkan

bahwa tidak terjadi thaharah bagi salah satunya kecuali dengan

sempumanya thaharah pada semua anggota thaharah (wudhu), maka

saat itu dalil tersebut -bersama hadih ini- menjadi sandaran bagr yang

mengatakan tidak boleh, yaifu hasil penyingkronannya menjadi

sandarannya, sehingga hadits ini merupakan dalil disyaratkannya

thahamh pada masing-masing kaki, dan dalil itu menunjukkan bahwa

tidak dianggap suci kecuali dengan sempumanla thaharah.

Dari penyingkronan ini disimpulkan masalah tersebut dalam hal

tidak bolehnya me,nslusap khuff,

Sernentara hadits Hudzaifah jelas menyatakan bolehnya

menslusap setelah terjadinya hadats kencing.

Hadits Shafi,van bin Assal -dengan 'ain lcrnp titik dan bsydid
pada sihr mengindikasikan bolehrya mengusap setelah hadats buang

80 Pada anotasi naskah 4 disebutkan: Perlu dibedakan antara kondisi Srang

tersendiri dan kondisi secara global, !,ang mana itu menrpakan penakwilan
unfuk kondisi tersendiri, sehingga keduanya ditakrpilkan kepada satu hal yang
sama.
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)'-l:) i* ,Jv & tor ',n, /y ,tJ i|P * -t t
gt pg:"t &i ;vht ;* h, sy.tiLf bf ',*.lu ,ifi;

.b i:r,i:;i,F : Jui dl:,J- : -\t i.
,

,,f
22. Dan Ali bin Abu Thalib l{}, dia berkata, "Aku adalah

seormg lelaki yang sering mengeluarkan madzi, maka aku merasa malu

untuk menanyakan kepada Rasulullah $ karena kdudukan putuinya

bagiku, maka aku menyuruh Al Miqdad bin Al Aswad, lalu dia pun

bertanya kepada beliau, lalu beliau bersaMa, 'ftIandalm5a) dia mencuci

dan bqwudhu'."

Redaksi Al Bukhari, " Cucilah kemaluanmu, dan beruudhulah!'

Dan redaksi 'Muslim, "Berwudhulah, dan simmlah

kqnaluanmu."S2

hajat besar, dan juga setelah tidur, namun tidak boleh setelah terjadinya

junub.ar

BAB TENTANG MADZI DAN IAINT.TYA

81 Pada anotasi naskah aslinya disebutkan: Darl Shafi,van, dia berkata,
"Rasulullah $ memerintahkan kami -apabila kami sedang dalam perjalanan-

, agar tidak menanggalkan khuff-khuff kami selama flga harl tiga malam,

kecuali karena junub, tapi boleh (fidak menanggalkannya) karena (hadats)

buang haJat besar, hajat kec,il dan tidur.'
HR. At-Tirmidzi, dan dia berkata, .Hadits lnl hasan shahih."

82 HR. Al Bukhari, pembahasan: Mandi; Mr.rslim di lebih dari satu tempat.

t c.(t
C.trtV t

cc

it$.Jt
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Penjelasan:

lafazh foL;jr, dengan kthah pada miim, sukun pada dzaal dan

gaa' tarpa tasydid.lnilah yang masyhur untuk lafazh ini. Pendapat lain

menyebutkan, ada logat/aksen lain, yraitu dengan l<asnh pada dzaal dart

bsydid pada 5na ' 1ip;.;ll), pitu air yang keluar dari kernaluan ketika

terangsang.

Perkataan eti, 'rri; *i'Ck (*u adalah s@mng lelaki yang

sering mengeluarkan madz), ini adalah benfuk mubalaghah

(menunjukkan sangat) seperti ,*rrr'Jti, dari fou.l,ir. Dkatakan - ,si;
qsfr dan.rfi - Ls$b(menguluarkan madzi).

Hadits ini mengandung beberapa faidah'

Pertama: Panggunaan etika dan kebiasaan-kebiasaan yang baik

dengan tidak menghadapkan secara langsung masalah yang bisa

membuat malu diri secara tradisi.

it:A (matu) adalah paubahan dan pembiasan yang dialami

seseorang karena takut dicela. Demikian definisinya menumt suafu

pendapat.

Redal$i '*;J'6 brula aku metaa nnld adalah lqlaVaksen

yang fasih. Terkadang jWa dikatakanr'r*&t.

Keduar Wajibnya berwudhu karena mengeluarkan madzi, dan

bahwa itu merrbatalkan thahanh kecil.

HR. An-Nasa'i; Atru Daud dan Ibnu Khuzairnah dengan redaksi yang
bermacam-macam.
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Ketiga: Tidak wajib mandi karena mengluarkan madzi.

Keempat: Najisnya madzi, karena beliau memerintahkan untuk

mencuci kemaluan darinya.

Kelima, Para ulama berbeda pendapat, apakah mencuci

seluruh kemaluan, atau hanya bagian najisnya saja?

Jumhur bependapat, bahwa cukup pada bagian najisnya saja.

Sementara menurut segolongan ulama madzhab Maliki berpendapat

harus mencuci seluruh kernaluan, berdasarkan zhahimya kalimat: ,ry-
6:Fi (mencuci kemaluanngl, karena sebutan F'l-l, (kernaluan)

hakikakrya adalah anggota tubuh itu secam keseluruhan (buka

sebagiannya saja). Kernudian dari sini mereka mengemukakan cabang

hukumnya, yaifu: Apakah perlu niat dalam mancucinya?

Mengenai ini mereka menyebutkan dua pendapat, yaifu dilihat

dari segi: Bila kami mev,rajibkan pencucian seluruh kemaluan, maka ifu

adalah benfuk ketaatan, sementara thaharah adalah ketaatan yang

mernerlukan niat, seperti halnya wudhu.

Sementara Jumhur tidak menggunakan makna hakiki pada

lafazh fitr ltemaluan) secara keseluruhan, karena mereka memandang

makna, bahwa yang wajib dicuci itu adalah ternpat keluamya sesuatu

yang keluar, dan itu mengindikasikan cukupnya hanyra pada bagian itu

saJa.

Keenam' Ini dijadikan dalil, bahwa orang yang sering

mengeluarkan, madzi maka wajib wudhu Ka,rena Ali

menyifati dirinya sebagai "Madzda", yaitu omng yang sering

mengeluarkan madzi, dan karena itu dia diperintahkan berwudhu. Ini

pendalilan yang lemah, karena seringnya hal ifu terkadang terjadi s@ara

sehat, karena terdorong oleh syahwat yang memungkinkan unfuk
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mencegahnya, dan terkadang juga karena sakit atau beser yang tidak

mungkin untuk dicegah. Sementam di dalam hadits ini tidak ada

penjelasan tentang kondisi manakah Ali di antara kedua kondisi

t€rs€but?

Kefujuh: Yang masyhur dalam riwa5rat adalah: 6;i',ry.
(merzcuci , dengan dharnmah pada laam dalam benfuk

berita, yaitu penggunaan redaksi berita yang bermakna perintah,

sedangkan penggunaan redaksi berita yang bermakna perintah

dibolehkan secara kiasan, karena keduanya saling bertemu dari makna-

makna penetapan sesuatu. Jika diriwayatkan dengan lafazh: afi ry,
dengan jazm pada laam, dengan membuat laam jazimalrnya dan

memberlakukan fungsinya, maka sebagian mereka membolehkan secara

lemah, sementara sebagian lainnSn melarang ifu kecuali karena darurat,

seperti ucapan seorang penSlair:

c tl . c

"i "f 
'0u )d ,:rU

'Muhammad, semua jiow menebus jiwanu."

Kedelapan: Redalsi |!Ji'#rl @an simmkh kemafianmt),

maksudnya di sini adalah menanci, karena hd yang diperintahkan ini

diterangkan pada riwayat lainnln, dan karena menghilangkan najis berat

harus dengan dicuci dan tidak cukup haryn dengan disiram yang

kualitasnyra di bawah mencuci. Riwayat ejJtS dengan faa 'tanpa titik,

karni Udak mengetahui selain ifu, seandainya diriunyatkan dengan lafazh
't5\ dengan kha' bertitk, tenhr lebih m€ndekat rnakna mencuci,

karena'g-:alt -dengan l<haa' bertifik- lebih besar daripada t 
.elr -

dengan 6aa 'tanpa titik-.
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Kesembilan: hadits ini terkadang dijadikan pedoman dalam hal

diterimanya khabarul whid (berita dari satu omng), karena Ali &
menyrruh Al Miqdad untuk bertanya supaya dia menerima beritanyra.

Maksudnya: Penyebutan suatu benfuk yang menunjukkan diterimanya

berita dari safu orang, yaifu dari salah satu individu yang tidak berbilang,

dan hujjahnya bisa digunakan secara keseluruhan, bukan dengan

individu-individu tertenfu darinp. Karena penetapan ifu dengan indMdu

tertenfu berarti penetapan untuk sesuafu dengan sendirinya, dan itu

adalah mustahil.

Adapun penyebutan benhrk (gambaran) yang khusus ini untuk

mengingatkan kepada yang serupanya, bukan unfuk menunjukkan

kecukupannya. Demikian unfuk diketahui, karena di antara yang

dikritikan terhadap sebagian ulama eidalah berdalih dengan berita

peromngan (khabar ahadt, dan dikatakan bahwa penetapan berita

perorangan dengan berita perorangan. Jawabannya adalah apa yang

telah kami sebutkan.

Kendati demikian, menumtku, riwayat ini dan yang serupanya

tidaklah sernpuma, karena boleh jadi Al Miqdad bertanya kepada

Rasulullah $ tentang madzi dengan dihadiri oleh Ali, lalu Ali mendengar

jawaban ifu, jadi tidak termasuk kategori penerimaan l<hafurul wahid

(berita dari satu orang). Dan bukanlah hal yang mustahil bila Al Miqdad

menanyakan tentang madzi dengan dihadiri oleh Ali, lalu Ali

menyebutkan bahwa dia yang bertanya. Menrang jika ada riwapt yang

menyatakan bahwa Ali mengambil hukum ini dari AI Miqdad, maka di

situ terdapat hujjah tersebut.

Kesepulfr: Dari saMa beliau $, 'U:; g -zl[l*j
(Beruudhulah, dan simmkh kanaluanmtli terkadang disimpulkan

bolehnya menangguhkan istinja dari wudhu. Sebagian mereka
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menyatakan ini, dan mengenai sabda beliau, '!:F{S-;ti4ti

lBeruudhulah, dan cucilah kemaluanma), dia mengatakan, bahwa ini

menunjukkan bahwa istinja boleh dilakukan setelah wudhu, dan bahwa

wudhu itu tidak rusak karena ditangguhkannya istinia setelahnya.

Pendapat ini didasari oleh pendapat yang menyatakan bahwa waw*nya

ini berfungsi unfuk mengurutkan. Ini pendapat yang lemah, dan pada

pendasaran ini perlu ditinjau lebih jauh. Perlu diketahui, bahwa wudhu

tidak rusak karena ditangguhkannya isfinia karena istinia itu dalam

kondisi !,ang mencegah batalnya thaharah.

Kesebelas: Para ulama berbeda pendapat, apakah dalam

mernbersihkan ma&i boleh dicukupkan hanya dengan bafu?

Pendapat yang benar adalah tidak boleh. Dalilnya adalah

perintah Rasulullah # ur,fuk. mencuci kemaluan, karena zhahimya

adalah menetapkan pencucian, sedangkan png ditetapkan ifu tidak sah

dilaksanakan kecuali dengan hal yang telah ditetapkan.

Kedua belas' iralazh tJ, di sini artinya adalah if'ut
(kemaluan), sedangkan lafazh ini merniliki dua versi, yaitu bahasa dan

hadisi. Secara bahasa, ini diambil dari irrjlfifterbuka). Berdasarkan ini,

maka termasuk juga dubur, dan karena ifu melazimkan batalnya

thaharah karena menyentuhnya, sebab termasuk cakupan sabda beliau:

l*,j$'^+i'rrJ',* (bmngsiap yang mazyaztuh fainw, naka

hendakng dia beruudhrj.B Adapun s@ara hadisi, maka biasanyra

digunakan sebagai sebutan unfuh kernaluan laki-laki dan perempuan.

83 HR. Al Bukhari dengan redalsi ini dl lebih dart sahr tempat; Mtrsltm; Abu
Daud; An-Nasa'i; Ibnu MaJah dan Imam Ahmad.
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Dalam menyratakan batalnya wudhu karena menyentuh dubur,

ulama madzhab Syafi'i berdalil dengan hadits ini, yaitu sabda beliau, u,
'-4?|,i (barangskpa yang menyentuh faiinw). Kemungkinanya

demikian itu, karena bagi yang berdalil dengannya dalam hal ini tidak

ada tradisi yang menyelisihi persepsi tersebut, dan kernungkinan juga

karena dia termasuk orang yang mendahulukan persepsi bahasa

daripada penggunaan tradisi.
I

'G;r--ttfGi*/. lr **f i)6*-Y?
Py',b-Jo'Sr *',;vht *U, j;#,JG&?nr or,
'4\l ,G';,'y- ;- r;4 v ,iui ,1,2t G|,it i;-ifr

V1

23. Dari Abbad bin Tamim, dari AMullah bin Zaid bin fuhim Al
Mazini rg, dia berkata, "Disampaikan kepada Nabi $ seorang lelaki

yang terbayang olehnya, bahwa dia mendapati sesuatu di dalam shalat,

maka beliau pun bersabda, '(Hendaknya) dia tidak berpaling hingga

mendangar suam atau tercium bau'."84

4 HR. Ibnu MaJah dan Al Atsram dari Ummu Habibah.

Hadits ini di-shahibkan oleh Imam Ahmad dan Abu Zur'ah. Ibnu As-Sakan

berkata, "Aku tidak mengehhui adanya cacat padanya." Adapun Al Bukhari,

Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan An-Nasa'i menilainln cacati karena Mak*rul tidak

mendengar dari Anbasah bin Abu Sufyan. Sementara Duhaim -dia lebih

mengetahui tentang haditsnya orang-orang S!rarr,- menyelisihi pendapat

' mereka, yaitu dia menyatakan mendengamya Makhul clari Anbasah. ,

HR. Ibnu Majah dari hadits AlAla' bin Al Harts dari Mak-hul.
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Penjelasan:

lr-:.ft besuafil yang diisyaratkan itu adalah gerakan yang

dikiranya sebagai hadats. Hadits ini sebagai dasar diamalkannya kondisi

asal dan mengesampingkan halyang diragukan. Tampaknya para ulama

bersepakat atas hal ini, akan tetapi mereka berbeda pendapat pada cara

penggunaannyn. Contohnya adalah masalah ini yang ditunjukkan oleh

hadits ini, yaifu: Orang yang memgukan tentang hadats setelah

sebelumnya bersuci. AsySyafi'i mengamalkan kondisi ynng lebih dulu,

yaifu suci, dan mengesampingkan keraguan yang hinggap kemudian,

maka dia pun membolehkan shalat dalam kondisi ini. Adapun Malik

melarang shalat yang disertai keraguan tentang masih ada atau sudah

tidak adanya thaharah (kondisi suci). Tampaknya dia menerapkan

kondisi yang pertama, yang mana shalat adalah sebuah tanggungan, dan

memandang bahwa itu tdak terselesaikan kecuali dengan thahamh yang

meyakinkan. Sementara hadits ini jelas menunjukkan pemberlakukan

thaharah yang pertama dan mengesampingan keraguan.

Omng-orang yang mengatakan ini berbeda pendapat, dimana

AsySyafi'i mengesampingkan keraguan s@ara mutlak, sementara

sebagian ulama madzhab Maliki m€ngesmpingkannya dengan syarat di

dalam shalat, dan ini mempunyai amh Snng bagus, karena kaidahnya:

Bahwa bila sumber nashnya mengandung makna yang memungknkan

diterapkan di dalam hukumnyn, rnaka hukum asalnp adalah

mernberlakukan kernungkinan itu dan fidak mengesampingkannya.

Sernentara hadits ini menunjuklon dikesampingkannya keragrran bila

diternukan di dalam shalat, de" keberadaannya di dalam shalat

menrpakan rnakna lpng mernungkinlon unfuk diberlakukan, karena

memasuki shalat menghalangi pernbatalannya berdasarkan konselnrensi

pendalilan mereka dalam hal seperti ini lnng mendasarinya dengan
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firman Allah #t, "Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-

amalmu." (Qs. Muhammad t47]: 33). Maka sahnya shalat merupakan

kondisi awal yang lebih dulu ada daripada kondisi ragu yang

menghalangi pembatalan. Mengesampingkan keraguan yang disertai

dengan adanya penghalang unfuk memberlakukannya tidak melazimkan

pengesampingannya yang tidak disertai dengan adanyn penghalang.

Dan sahnya amal secara zhahir adalah makna yang sesuai dengan tidak

diperdulikannya keraguan yang memungkinkan diberlakukan, sehingga

tidak harus mengesampingkannya

Di antara pam sahabat Malik ada yang membatasi hukum ini

-yakni pengesampingan keraguan ini- dengan batasan lainnyra, yaifu:

Hendaknya keraguan itu dalam sebab png hadir saat ifu, sebagaimana

disebutkan di dalam hadits ini, sehingga, bila mgu tentang lebih dulunya

hadats daripada waktu hadir tersebut, maka tidak dibolehkan shalat

baginya.

l-andasan ini adalah apa yang telah kami sebutkan, bahwa

sumber nasrl harus diterapkan laiteria-kriterianya yang memungkinkan

unfuk diberlakukan. Sedangkan sumber naslrnya mencakup kriteria ini,

yaitu kondisinya yang ragu mengenai sebab yang hadir, maka tidak

disertakan (dikaitkan) padanya apa yang tidak tercakup maknanya, yaitu

berupa keraguan yang lebih dulu. Hanya saja, pendapat ini sedikit lebih

lemah daripada yang pertama, karena sahnya amal sudah jelas, dan

terlaksananya shalat merupakan sebab penghalang yang sesuai untuk

mengesampingkan keraguan. Adapun status sebab yang muncul

belakangan, bisa tidak sesuai, dan bisa juga sesuai namun lernah.

Yang memungkinkan unfuk ditetapkan oleh pendapat ini adalah

memandang bahwa asal yang pertama -yaifu menjadikan shalat sebagai

tanggungannya- telah dilaksanakan, maka tidak keluar darinya kecuali
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dengan nash yang menyatakannya, dan apa yang tersisa dilaksanakan

berdasarkan asalnya, sementara pada bagian yang dia keluar dari

asalnya dengan nash tidak mernerlukan kesesuaian, sebagaimana amal

ini diberlakukan dalam banyak bentuk yang diamalkan oleh para ulama.

Yakni, bahwa mereka hanya membatasi sumber nash bila keluar dari

asalnya atau qiyas, tanpa mempertimbangkan kesesuaian. Sebabnya,

karena pengamalan nash pada sumbemya adalah suatu keharusan, dan

pengamalan berdasarkan asalnya atau qiyas yang mutlak adalah benar,

tidak keluar darinya kecuali sekadar yang darurat. Sementam itu, tidak

ada darurat pada apa yang melebihi sumber nash, dan tidak ada jalan

unh.rk menggugurkan nash pada sumbemya, baik ifu sesuai ataupun

tidak. Dan ini bersamanya memerlukan pengesampingan sifat stafusnya

di dalam shalat. Dan orang yang mengatakan ini dapat dicegah dengan

dua cara:

Pertama, Orang yang mengatakan ini hendaknya melihat

kepada sebagian riwayat, yaifu keraguan bagi yang sedang berada di

masjid, sedangkan statusnya di masjid lebih umum daripada stafusnya di

dalam shalat. Maka dari ini diambil pengesampingan batasan yang

diberlakukan oleh orang yang mengatakan pendapat lainnya, yaitu

statusnya di dalam shalat, sehingga yang tersisa adalah stafusnya sebagai

orang yang ragu karena sebab yang muncul. Hanya saja, orang yang

mengatakan pendapat pertama bisa membawakan statusnya di dalam

masjid ke dalam stahrsnya di dalam shalat, karena kehadiran di masjid

dimaksudkan unfuk shalat, maka terkadang menyertainya sehingga hal

itu diungkapkan dengannya. Hal ini -walaupun kiasan-, namun lebih

kuat bila hadits pertama diterapkan, dan itu adalah satu hadits yang

ternpat keluamya dari satu sumber yang sama. Maka saat ifu, perbedaan

tersebut adalah perbedaan dalam ungkapan perawi yang menafsirkan
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salah safu dari kedua lafazh ifu dengan yang lainnya, dan itu kembali

kepada maksud: Statusnya di dalam shalat.

Kedua, dan ini lebih kuat dari yang pertama: Apa png
disebutkan di dalam hadits: ,ytl, dt'#'eirl:'lJr 'ot 

$esunsguhntn

syetan meniup di antam dua jalan kotoran seseorang), dan makna ini

mengindikasikan kesesuaian sebab yang hadir unfuk mengesampingkan

keraguan.

.,. Kami kemukakan pembahasan ini agar pengamat mencermati

sandaran pendapat para ulama, lalu dia dapat melihat apa yang

semestinya di-mjilil<an lalu menjibkannSn, dan apa 5nng semestin5n

dikesampingkan lalu mengesampingkannya.

Asy-Syafi'i & mengesampingkan kedua batasan ifu -yakni

stafusnya di dalam shalat dan stafusnya di dalam sebab yang muncul-,

dan dia menganggap asal thaharah (kondisi suci).

,pQ uu'dqfriy\t;k4 eL "eifp-rt,,,a

,e,L7 €.i*b i--t r)r\t * it Jy: A?fui ,fr'j
'*pr,ri 

"iL'4i :a, 
Gi,ri *,SC

24. Dart Ummu Qais binti Mihshan Al AsadiSalah, bahwa dia

datang sambil mernbawa anaknya yang rnasih kecil, lrang belum

memakan makanan, kepada Rasulullah S, lulu beliau mendudukkannSn

di pangkuannya, lalu anak ifu kencing di pakaian beliau, maka belhu
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\t ,k olt',:i t*r" 
ju' ,,f, *Ftif "*s.a *j -t o

.itl1.,;;L ,{*;.G:tt ,y;; &iV ,:"7.,;j *, *

meminta diambilkan air, lalu beliau memercikkannya pada pakaiannya,

dan tidak mencucinya.ss

,*;: ,{.;. ^4G :;;,
25. Dari Aisyah Ummul Mukminin 6 bahwa seomng bayi

dibawakan kepada Nabi $, lalu bayi itu kencing di pakaian beliau, maka

beliau meminta diambilkan air, lalu memercikkannya padanya.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "l-alu mengucurkan pada

kencingnya, tanpa mencucinya. "36

Penjelasan:

Para ulama berbeda pendapat mengenai kencingnya anak kecil

(bayr)yang belum memakan makanan, dalam dua perkara:

Pertama: Tentang kesuciannya atau kenajisannya. Tidak ada

keraguan dalam pendapat AsySyafi'i dan para sahabatrya, bahwa itu

adalah najis. Mereka yang mengatakan najisnya ifu berbeda pendapat

tentang pen5ruciannya, apakah bertopang pada pencucian atau tidak?

Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, bahwa itu tidak bertopang pada

pencucian, tapi cukup dengan percikan dan penyiraman. Sementara

85 HR. Al Bukhari di dalam kitab Shahibnya, pembahasan: Thahamh; Muslim

di lebih dari satu tempat; Abu Daud; An-Nasa'i; At-Tirmidzi; Ibnu Majah dan

Imam Ahmad.
u6 HR. Al Bukhari, pembahasan: Wudhu; An-Nasa'i, pembahasan: Thaharah.
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Malik dan Abu Hanifah berpendapat dengan mencucinya, seperti yang

lainnya. Hadits ini jelas menunjukkan cukup dengan percikan dan tidak

dicuci, apalagi disertai perkataan: Mli (tanpa mencucinya). Mereka

yang mengharuskan pencucian menjawab, bahwa mereka mengikuti

qiyas atas semua najis, dan mereka menakwilkan hadits ini.

Redaksi 'ry-'fj Qanpa mencucinya), yaitu pencucian yang

sungguh-sungguh seperti yang lainnya. Demikian ini karena

penyelisihannya terhadap yang zhahir memerlukan dalil yang

konkadiktif dengan zhahir ini.

Adalah jauh juga apa yang disebutkan di dalam sebagian hadits,

tentang dibedakannya kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan, karena

mereka yang mewajibkan pencucian tdak membedakan antara

keduanya. Namun karena di dalam hadits dibedakan dengan percikan

pada kencing bayi laki-laki dan dengan pencucian pada kencing bayi

perempuan, maka ini menjadi kuat bahwa pemercikan ifu berbeda

dengan pencucian, hanya saja mereka membawakan itu kepada yang

dekat dengan penakwilan awal mereka, yaifu, bahwa apa dilakukan

terhadap kencing bayi perempuan lebih sungguh-sungguh daripada apa

yang dilakukan terhadap kencing bayr laki-laki, lalu yang sungguh-

sungguh itu disebut "pencucian" sedangkan gnng lebih ringan disebut

"pemercikan."

Dalam hal ini sebagian mereka beralasan, bahwa kencing bayi

laki-laki mengenai satu tempat saja, sedangkan kencing bayi perempuan

menyebar sehingga perlu disiramkan air di beberapa bagian, sernentam

hal itu tidak diperlukan terhadap kencingnya bayi laki:laki. Kemungkinan

juga"sebagian mereka mengartikan lafazh t 'agt pada kencing bayi laki-

laki sebagai ,1 J".lir (pencucian), dan mernbatasinya dengan apa yang

IhkamulAhkaml,$o I



disebutkan di dalam hadits: V.rfi ilt 4-ia:6 (Madinah dimana laut

menyirami sisi-sisinya). Alasan ini lemah karena dua hal:

Pertama, Redaksinya adalah: V- li (tanpa mencucinya).

Kedua, Dibedakannya antara kencing bayi laki-laki dan bayi

perempuan. Penakwilannya menurut mereka adalah sebagaimana yang

kami sebutkan tadi, sementara sebagian sahabat Asy-Syafi'i menafsirkan

ii;.3t 316u bSt yang disebutkan berkenaan dengan kencing bayi laki-

laki, dengan mengatakan, "Makna b-Jlt adalah menyiramkan padanya

air sebanyak yang dapat menghilangkannya." Sehingga walaupun

kencing itu adalah najis lainnya, dan pakaian ifu diperas, maka dihukumi

dengan kesuciannya.

Bayi yang disebutkan di dalam hadits ini diartikan sebagai bayi

lakilaki. Di dalam madzhab Syafi'i terdapat perbedaan pendapat

mengenai bayi perempuan, sedangkan madzhabnya adalah wajib dicuci,

berdasarkan hadits yang membedakan antara kencing bayi laki-laki dan

kencing bayi perempuan.

Tentang makna pembdaan antam keduanya telah disebutkan

beberapa hal. Di antaranya ada yang sangat lerrah, tidak layak untuk

disebutkan. Di antaranya juga ada yang kuat. Adapun yang paling kuat:

Bahwa jiwa lebih terkait dengan laki-laki daripada dengan perempuan,

rnaka lebih banyak dibar,rnkan kepada laki-laki, maka adalah cocok

peringanan ini yang mencukupkannya hanya dengan pemercikan, hal ini

untuk menghindarkan kesulitan dan kenrmitan. Beda halnya dengan

perempuan, karena makna ini kecil pada mereka, maka diberlakukan

qiyas dalam pencucian najis. Sebagian ulama madzhab Malik bedalil

dengan hadits ini dalam menyatakan, bahwa pencucian harus disertai

dengan hal 5nng lebih dari sekadar menyampaikan air, ini dilihat dari
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perkataannya, 'ryfi {tu"pu mencucinya), namun demikian itu adalah

mengucurinya dengan air.

ii ,'gt?iiv ,,SG ^-ht d., *uy i ,/ dr -y1
ffi *3;v\', J:"UtiW,',6t;;:j,+*it Fg e

.)yA,bL ,:6'u Titrp3 $rh' & 'dt;f d; ,rnt
26. DariAnas bin Malik 16, dia berkata, "seorang badui datang

lalu kencing di sudut masjid, maka orang-orang pun memarahinya, lalu

Nabi $ melarang mereka. Setelah dia menyelesaikan kencingnya, Nabi

S memerintahkan agar diambilkan setimba air, lalu disiramkan pada

(kencing)ny6."87

Penjelasan:

lt]\i (badui) dinisbatkan kepada t+rrjli, pitu penduduk

pedalaman. Penisbatan ini kepada jamak, bukan kepada funggal,

sehingga dikatakan bahwa itu berlaku sebagai kabilah, seperti Anmar.

Atau, karena jika dinisbatkan kepada funggal, lraifu Lr, rnaka menjadi

'd.!, sehingga maknanya meniadi sarnar, karena '*.i1, adalah setiap

omng dari keturunan Isma'il AS, baik yang tinggal di pedalarnan

ataupun di pedesaan, dan ini befteda dengan makna 5nng pertama.

87 ""HR. At Bu!&art dengan redaltsl lnt, perrbahasan: Ttmhaah, dan dengan
It'rredaksi lainnp dari Abu Hurairah dan Anas Jtrga.

HR. Muslim, pembahasan' Thaharah; fur-Nasa'l; At-Tirmidd; Abu Daud dan
Ibnu Mahh.
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Marahnya orang-orang (para sahabat) terhadap orang badui

tersebut adalah merupakan benfuk kesegeraan dalam mengingkari

sesuafu yang mungkar bagi yang meyakininya sebagai kemungkaran.

Hadits ini menunjukkan harus disucikannya masjid dari segala

najis. Sementara Nabi ,S melarang orang-orang memarahinya, karena

bila orang badui itu menghentikan kencingnya saat itu maka bisa

menimbulkan kerusakan strukturnya, sedangkan kerusakan yang

diakibatkan karena kencingnya telah terjadi, maka tidak perlu

ditambahkan kepadanya kemsakan lainnya, yaifu kerusakan stn:kfumya.

lain dari itu, bila dia dimarahi -dengan kondisi ketidaktahuan

yang tampak padan5ra-, bisa menyebabkan penajisan bagian lainnya

pada masjid karena tercecemya kencing. Beda halnya bila dibiarkan

hingga selesai dari kencingnya, maka kencingnya tidak menyebar. Sikap

ini menunjukkan baiknya akhlak Rasulullah $, serta kelembutan dan

kasih sayangnya terhadap orang yang tidak tahu.s

Lalazh i"iLt dengan fathah pada dzaal di sini artinya ember

besar bila diisi penuh atau hampir panuh, dan tidak disebut Ly'5 kecuali

bila berisi uir. iy'iJl juga berarti bagian, Allah $ berfirman,

'*r*1,." ;t p rt. * t ;b'$!,Ly

88 Behau melarang mereka adalah sebagai bentuk kelembutan terhadap orang

badui itu dan sebagai pendidikan bagi mereka (para sahabat), serta sebagai

anjuran unhrk bersikap lembut dan beral.drlak baili. Oalam sebagian ;alur
periwayatan hadits ini disebutkan: ,f ,j* li|f+'&lul1(Saungguhnya
l<alian diufus untuk memudahkan, dan tidak diutus untuk memperculifi,.bukan
unfuk menyebarkan cipratan itu dan serupan!,a.
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"Maka unfuk omng-orang lalim ada bagian (siksa)

seperti bagian teman-teman mereka (dahulu)." (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]:

5e).

i4 ltu'J, g,6.,&i # 1A{)
a

Dan bagi Alqamah # Mal<a ada hgian bagt Stnsy dari sqttanmu.

Hadits ini menunjukkan cam penyucian tanah yang bernajis

dengan menuangkan banyak ah padanya. Para ahli ftkih berkata,

"Disiramkan air pada kencing sebanlnk Snng dapat menufupinya, dan

itu tidak dibatasi oleh sesuatu." Pendapat lain menyebutkan,

"Dianjurkan sebanyak fujuh kali air kencing."89

Hadits ini juga dijadikan dalil dalam men5atakan, bahwa cukup

dengan menambahkan air (menyirarnkan air padanya), dan setelah itu

tidak disyaratkan memindahkan tanah (yang terkena kencing itu) dari

tempafu'rya. Pendapat ini berbeda dengan pendapatrya orang lrang

mengatakan demikian.

Alasan pendalilannya dengan ifu, karena di dalam hadits ini,

tidak ada perintah dari Nabi & untuk mernindahkan tanahnya (5nng

terkena kencing ifu). Zhahimya adalah cukup dengan disiram air, sebab

bila memang harus dipindahkan, tenfu beliau memerintahkannya, dan

tentunya hal ifu disebutkan. Di dalam hadits lain disebutkan perintah

untuk memindahkan tanahnya, yraitu dari hadits Sufun bin Uyainah,

namun hadtts inii diperbincangkan.go

89 
"rtrl tldak ada dalilnp.

90 " HR. Sa'id bin Manshur dl dalam Sunamrya dart hadits Abdullah bin Hafrh Al
Muzani, seorang tabi'in, se@ra marfu', dengan tafazh: ?r.A'u iJii|vV?tl
iw:, *-k o* rAllttjill r6nOtkh bnah Snng telah dikenctnging itu lalu
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lain dari itu, seandainya perninidahan tanahn5n adalah wajib

dalam penyuciannya, tentu itu sudah cukup, sehingga perintah

menyiramkan air saat ifu merupakan tambahan pembebanan dan

kepenatan tanpa mendatangkan suafu manfaat yang dimaksud, yaifu

peny.rcian tanahnya.

,k !, Jh'd; :Jtl'*ht *.,i;; ,r) f -YV
I :. t,.c , t 'Fs c)tr*:-,yti ,iL+.it :'u,L} ia)"il ,ii *, ;f. ht

.h:tt -bXj ,rtil\t eh ,,a11ilt

27. Dari Abu Hurairah .g: Aku mendengar Rasulullah $
bersabda, "Fithmh ada lima: I{hikn, mencukur bulu kemaluan,

memotong kumb, memotong kuku, dan mencabufi bulu ketiak."'9l

Penjelasan:

Abu Abdullah Muhammad bin Ja'far At-Taimi -yang dikenal

dengan Al Qazzaz- berkata dalam kitab Tafsir Gharib Shahih Al
taa

Bukhai, "Kata a',hiJt dalam perkataan orang fuab mengandung banyak

arti." Aku menyebutkannya unfuk mengembalikan ini kepada yang

paling utamanya.

dan siraml<an air pda temptryal. Abu Daud berkata, "Dia
meriwayatkannya secara mar{u', namun itu tidak shahih." Demikian juga Ath-
Thahawi meriwayatkann]ra secara musal-

9t HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat; Mr.rslim; Abu Daud; At-Tirmidzi;
An-Nasa'i; Ibnu Majah dan Imam Ahmad.
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Pertama: Fithrah penciptaan tr-{I artinya t*lf
(menciptakannya).,")\ij gfli;A'*'6 ?$i artinya r-;liirt (yakni : Allarh

pencipta langit dan bumi). i';-lrl)t juga berarti sifat dasar yang Allah

ciptakan manusia di atasnya dan menetapkan mereka pada perilakunya.

Disebutkan di dalam hadits: {*$r ,-b .l; )tJi'S-? petiap bayi

dilahirkan di atas lithrahl. Suatu kaum dari kalangan ahli bahasa

mengatakan, "Yaitu fithrah Allah yang mana Allah menciptakan

manusia di atasnya, yaitu Allah menciptakannya bagi mereka."

Pendapat lain menyebutkan, "Makna 9'.-lrit,J adalah di atas

pengakuan tentang Allah yang telah diakuinya ketika dia dikeluarkan

dari punggung Adam." ij.dr;ugu bemrti zalot fithmh.

Yang paling utama dari apa yang kami sebutkan, bahwa fithmh

adalah apa yang Allah tetapkan pada para makhluk di atasnya, dan

Allah sandangkan tabiat mereka di atas perbuatannya, !/aitu fidak

menyukai pada tubuhnya apa yang tidak berupa hiasannya.gz

Selain Al Qazzar ada yang mengatakan, bahwa i:rljl,uaauf, *-
sunnah.

92 Demikian itu, bahwa Allah E telah memuliakan manusia dengan

menciptakannya dapat mendengar, melihat, berakat, berflkir, membedakan,

menga}ui baiknr yang baik dan mengahd hrnrknp yang bunrk, selarna

belum dikendalikan oleh para syetan darl fithrah inl sehlngga mafllah padanp
sqrala kenikmatan ini dengan bersikap bqlidbtb (mengekor) kepada para

. nenek moyrairg dan leluhur, maka dta menJadi buta terhadap nikmat-nikmat
:ryfi1fill dan mengingkarinya, berpaling darl ayat-ayat Tuhannya,

mempersekutukan Tuhannya, mendustakan para Rasul-Np, serta dikuasai

oleh hawa nafsu dan syahwat, dan dia dil$asai oleh kekuatan syetan yang

terkutuk.
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Perlu diketahui, bahwa redaksi di datam riwayat ini,'fr,$i:!$t
(fitrah ada lima), disebutkan di dalam riwayat lainnya dengan lafazh'

91jly',H',r,Je (Lima hat dai ftthnh). Antara kedua lafazh ini ada

perbedaan yang sangat jelas, karena yang pertama zhahimya adalah

pembatasan, seperti ungkapan: 3j-j /ltl 
'J 

ilfjt (orang alim di negeri ini

adalah Zaid). Hanya saja, terkadang pembatasan dalam hal semacam ini

terkadang merupakan hakikat, dan terkadang sebagai kiasan. Yang

hakikat contohnya adalah seperti yang kami sebutkan tadi: Uir; itr;ir
3i-; (orang alim di negeri ini adalah Zaid), yaitu bila di sana memang tidak

ada lagi orang lain selainnya. Sedangkan contohnya yang berupa kiasan

adalah: '' -A*rlt ;r2ht legama adalah nasihatl,seakan-akan disampaikan

pada nasihat hingga dijadikannya agama untuknya, walaupun dalam

agama ada sifat-sifat lain yang selain itu. Karena di dalam riwayat lain

dinyatakan tidak ada pembatasan -yakni sabda beliau: /.,4t',H"rr;e
(Lima hal dari fithrah)- maka riwayat ini harus dikeluarkan dari

zhahimya yang membatasi. Disebutkan di dalam sebagian riwayat yang

juga shahih 9'.i$'H";* (Sepuluh hal dad ftthnhl, ini semakin

manperjelas tentang tidak adanya pembatasan tersebut dan lebih jelas

sebagai nashatas hal itu.

h4tir lmitun) adalah potongan (bagian tubuh) pada bayi lah-laki

dan perempuan. Dikatakan ',W:t qi.- toblr 
!f -dengan kasrah dan

dhammah pada taa'- tb -dengan sukun pada taa'-.

irc.j"1i (mencukur bulu kernaluan) adalah bentuk ir;i :,r duri

'.-t-l--1, (besi), yaitu menghilangkan bulu kernaluan dengan besi (alat

cukur). Adapun menghilangkannya dengan selain ifu, seperti dengan
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cara dicabuti atau obat perontok bulu, maka itu bisa mencapai

maksudnya, namun sunnahnya dan 5nng lebih utama adalah yang

ditunjukkan oleh lafazh hadits, karena 3r'.r; ..jliadalah bentuk ir;i+r
dari L-$ir (besi).

.71t3t til (memotong kumis) mutlak, diartikan sebagai

mencukumya dan yang kurang dari ifu. Sebagian ulama menganjurkan

untuk menghilangkan apa yang melebihi bibir. Mereka menafsirkan

detmikian untuk sabda beliau ffi, qj:pt ttiilt (dan cukurlah kumiCt.

Beberapa orang berpendapat bahwa maksudnya adalah menghabisinya

dan menghilangkan bulunya, demikian mereka menafsirkan lafazh l61i
t.'

ini, karena lafazh ini menunjukkan kepada penuntasan, contohnya, itAl
Uf:,at (penyelesaikan masalah). Pada sebagian riwayat disebutkan

dengan tafazh: qst:itJt r3lijr 6untaskanlah kumis).

Asal maksud pemotongan dan pencukuran kumis ada dua, yaitu:

Pertama: Menyelisihi hiasan l<aum bjam.

Alasan ini telah disebutkan secara nash di dalam Ash-Shahih,

yang mana beliau bersabda, "Selisihilah l<aum Majtsi."

Kdua, Bahua menghilangkannSn dari tempat masukn5n

makanan dan minuman adalah lebih bersih dari dampak makanan dan

minuman.

JLlLti 't-fu (memotong kulnr) adalah mernotong bagian gnng

metebihi dari dagingnya. Dkatakan l-j',|ft - i.rt-ibl iJ Yang dikenal

dalam halini adalah dengan tasydid, sebagaimana lrang kami katakan.
. .,- 11'
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'Ljiltit adalah apa yang dipotong dari kuku. Dalam hal ini ada

dua makna, yaifu:

Pertama: Mengindahkan penampilan dan hiasan, serta

menghilangkan pemandangan yang tidak bagus karena panjangnya

kuku.

Kedua, Bahwa ini lebih mendekatkan kepada tercapainya

thaharah syar'iyyah dalam benfuk yang sempuma. Karena bisa jadi di

bawah kuku (yang melebihi daging) terdapat kotoran yang menghalangi

sampainya air ke kulit. Mengenai hal ini ada dua bagian. Pettama
Hendaknya panjangnya kuku ifu tidak melebihi kebiasaan secara

menonjol. Inilah yang tadi kami isyaratkan lebih mendekati kepada

thaharah syar'i5ryah dalam benfuk yang sempuma. Karena bila

panjangnya tidak melebihi kebiasaan maka akan terjaga dari kotoran

yang bisa terkait dengannya. Adapun bila melebihi kebiasaan, maka

kotoran lrang menempel padan5n bisa menghalangi tercapainya

thaharah. Dalam sebagian hadits disebutkan hal yang mengisyaratkan

makna ini.

lt-fli 'giJi (mencabuti bulu ketiak) adalah menghilangkan bulu

yang tumbuh di bagian ini, yaitu mencabutinya, bisa juga dilakukan

dengan cara lain yang bisa mernenuhi maksud ini, hanya saia

penggunaan cara yang ditunjukkan oleh As-Sunnah adalah lebih utam.a.

Lafazh hadits membedakan antara cara menghilangkan bulu

kemaluan dan cam menghilangkan bulu kefiak, untuk yang pertama

menggunakan lafazh Sriri{"ti, sedangkan yang kedua menggunakan

lafazh '.i3t. Hal ini menunjukkan pemeliharaan kedua kondisi ini pada

tempatnya. Kernungkinan sebabnya, bahwa bulu yang dicukur

menguatkan pangkalnya dan mempertebal (kasar) bagian yang dicukur,
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karena itulah pam tabib menganjurkan mengulangi pencukuran bulu

pada bagian-bagian yang ingin dikuatkan tempahya. Sementara ketiak,

bila bulu pangkalnya kuat dan bulu yang dicukur tebal, maka lebih

mengundang bau tidak sedap bagi yrang mendekatingra, 
'maka 

adalah

tepat disunnahkan padanya untuk dicabut dari akamya, karena ini lebih

dapat mengurangi bau tidak sedap. Adapun bulu kemaluan, maka tidak

ada bau tidak sedap seperti pada ketiak, maka tidak perlu makna ynng

terkandung pada pencabutan, sehingga digunakanlah pencukuran,

kareha hal itu lebih ringan bagi manusia tanpa ada penolakan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan. Di

antara mereka ada yang mev.rajibkannya, yaitu Asy-Syafi'i. Di antara

mereka ada juga yang menetapkannya sebagai sunnah, 5nifu Malik dan

mayoritas sahabatnya. fini mengenai khitan bagi laki-laki, sedangkan

bagi perempuan, maka itu adalah kemuliaan, sebagaimana yang mereka

katakan93l.

Orang yang menafsirkan i1i$ sebagai sunnah, maka dia

mengaitkan lafazh ini sebagai hal yang tidak wajib karena dua hal.

Pertama: Bahwa yang sunnah disebutkan menpndingi 5nng wajib.

Kedua: Bahwa indikator-indikatomya menunjukkan anjuran.

93 g€rdasarlen apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baihaqi dari hadib Al
Hajjal bini Arlhah dari Abu Al Malih, dengan lahzh, "I{hlbn adalah sunnah

@ bun lald-lald, dan hemulant bgl la,n wanlta."

HR. hnu Abi $nibah dan lbnu Abl Ha6m, namun hal tnt dtp€rblncand{an.
. Al Baihaqi Hata, "|fi dha'if@l terpufus (sanadqn)-" Yarg benar, batrwa
' . frdak ada dalil d2ahih yang menuniuld€n wajibrq/a hal itu, dan yang dt aldnt

adalah sunnah. Walhhu alan.
Redaksi yarg dl antara drn tanda lnrrung slku tidak terrdapat pada naskah
astrun.
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Sanggahan terhadap lrang pertama, bahwa yang sunnah

menyandingi yang wajib adalah merupakan pengertian istilah ahli fikih,

sedangkan pengertian bahasa tidak begitu, yaifu: jalan atau cara. Dan

tidak ada keterangan tentang berkesinambungannya penggunaan ini

dengan makna ini dalam perkataan Nabi #. Karena tidak

berkesinambungannya hal itu dalam perkataan beliau $, maka tidak

harus mengartikan lafazh tersebut dengan pengertian ifu. Adapun cara

yang digunakan oleh para ahli ilmu di masa kami dan yang

mendekatinya, adalah dikatakan: Bila telah pasti penggunaannya dengan

makna ini, maka dinyatakan bahwa itu telah digunakan sebelumnya.

Sebab jika pengertiannya selain ifu sebagaimana yang telah disebutkan,

berarti telah berubah menjadi pangertian ini. Padahal asalnya adalah

tidak terjadi perubahan.

Ini adalah perkataan yang aneh dan sikap yang janggal, sehingga

terkadang spontan diingkari. Dikatakan juga, bahwa asalnya adalah

berlanjutrya realitas di zaman dahulu hingga zamcu-r sekarang. Adapun

bila dikatakan: Asalnya adalah pengaitan realita di zaman sekarang

dengan zaman yang telah lalu, maka itu tidak tepat. Namun jawabannya

adalah sebagaimana yang telah dikemukakan.

Yaitu dikatakan, bahwa pengertian ini sudah tetap. Jika itu yang

terjadi pada masa dahulu, maka itulah yang dimaksud, dan bila tidak,

maka berarti realita di masa dahulu memang berbeda dan telah berubah.

Asalnya adalah tidak ada perubahan unhrk apa yang terjadi di masa

terdahulu, sehingga perkamnya kembali kepada asalnya, yaitu

penyertaan kondisi di masa lalu. Hal ini -walaupun aneh, sebagaimana

yang kami sebutkan- hanya saja ini mempakan cara pendebatan,

bukan kekakuan. Sedangkan orang yang mendebat dalam cara-cara

penetapan adalah orang yang menempuh hujjah yang menyempitkan.
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Lemahnya cara ini bila tampak oleh kita pembahan kondisi berdasarkan

dugaan. Adapun bila keduanya sama maka tidak apa-apa.

Adapun berdalil dengan indikator-indikator, maka itu lernah,

hanya saja di tempat ini kuat, karena lafazh i'.*l:t adalah satu lafazh

yang digunakan untuk kelima hal tersebut. Jika hukumnya berbeda-beda

-yakni digunakan pada sebagiannya unfuk menyatakan wajib dan pada

sebagiannya unhrk menyatakan sunnah (anjuranF maka ifu berarti

penggunaan satu lafazh dengan dua makna lnng berbeda94, dan

mengenai ini telah diketahui dalam ilmu ushul. LemahnSn pendalilan

dengan indikator, apabila kalimatrp sendiri di dalam redaksi dan tidak

melazimkan penggunaan satu lafazh dengan dua makna, sebagaimana

yang terdapat di dalam hadits: 'U *t ,tjli-fi .pr'.rtr:6i' 
'J 

i"6l'ifi-Y
{.GJ ktansanlah ses@ftng dari katian kencing di air menggenang, dan

jangan pula mandi janabah di dalannyal, yang mana sebagian ahli fikih

berdalih dengannya dalam menyatakan, bahwa mandi di air tersebut

akan merusaknya, karena hal ini disertai dengan lamngan kencing di

dalamnya. Wallahu a'lam.

94 illatrsudnya, bahun penggunaan rdalsi 3*l'r dengan cara int ternrasulr

peryEunaan redaksi musltbnk flota yang memilih lebth darl satu arti)

; dengan semua rnaknanya, dimana kebangnkan ahli trshul melarangnyra. Yang
:, tampak dari redaksi i'-L$ ditempat tni bahwa itu bermakna "As-sunnah dan

sSlari'at," dan ifu diberlalrukan pada semtn png disyariatkan, baik yang

wajibnya maupun yang sunnahnp. Maka pendalilannyn atas hal ini dari segi

pendalilan yang berhimpun, bukan dari keberagaman secara makna lafazh.
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BAB JUNUB

*', ,)L ht -V otr",ti a ?nt 7;i;) ,lf t -YA

*:: ,) i. L.:;;;ti:ju ,l-1 ;3 Qnt gi ,re e q'r+'.. r's,jj \;;:j u.fi,-',# a-f lv" ,+ i:.kiS
rr4t ll ,i' .r+ :Jui,ai1;- ? JLlil)*f'of',;Js

, ,'o4,
.UAZLJ_ )

28. Dari Abu Hurairah rg: Bahwa Nabi $ menjumpainya di

sebagian jalanan Madinah, sementara dia junub. Dia berkata, "Maka aku

pun bersembunyi dari beliau, lalu aku pergi mandi, kemudian aku

datang. Beliau pun bertanya, 'Kemana tadi engl<au, wahai Abu

Huraimli?' Dia menjawab, 'Tadi aku junub, maka aku tidak suka duduk

bersamamu dalam keadaan aku tidak suci'. Maka beliau bersabda,

'subhaanallah, seorang mukmin itu tidak najist."gs

Penjelasan:

L:glt menunjukkan makna jauh, contohnya firman Allah $|,
q-r"jt t46 "Dan tetangga jnng jauh." (Qs. An-Nisaa' t4l: 36).

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, "Disebut ;j+ karena

dari pencampuran, dan dari perkataan orang Arab: kS, *t (lelaki itu

junub), yaitu apabila lelaki itu mencampuri isterinya." Tampaknya ini

95 HR. Al Buktnri, pembahasan: Mandi, dengan redaksi ini; Muslim,
pembahasan: Thaharah; Abu Daud; At-Tirmtdzi; An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
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kebalikan makna yang pertama, seakan-akan ini dari dekat dengannya,

dan ini tidak tepat, karena mencampurinya bisa menyebabkan junub

yang artinya jauh, sebagaimana yang kami kemukakan.

Perkataan Abu Humimh, L4 
"*$'6 

(maka aku bqsembunyt

dari belia$. lUUfi adalah menahan dan kembali, dan makna yang

mendekati itu. Dikatakan 'qi-? sebagai fiI lazim (inbansitifl dan

muta'addi (hansitif). Contohnya yang lazim adalah apa yang disebutkan

di dalam hadits yang menyebutkan tentang syetan: }:*\t['S 6$ 1Oa,

apabila disebutkan Allah nnka dia manytsull. Contohnya dari gang

mutabddi adalah apa yang disebutkan di dalam hadits: 'di$l oej @an

menggenggam ibu jarinya), yaitu ,T'di (menggenggamn!,a). Pendapat

lain menyebutkan, bahwa dikatakan 
". 

';;rl unfuk benfuk muta'addi.

Demikian yang disebutkan oleh pengamng Majma'Al Bahnin.

Hadits ini diriwayatkan juga dengan lafazh: '+'*1'6, dengan

jiim, dan.r+j)i, artinya t,5Ili, yaitu iii Licr b€rtolak darinya). Ini

dikuatkan oleh perkataannya di dalam hadits lainnya: 'r4$jiJi'6 (maka

aku pun beranjak dari beliau secam diamdiam). DiriwaSntkan juga

dengan lafazh: '4 -*iri t*uta aku pun merasa kurang dari beliau),

dari lijr yang artinya eil-.]rt kurang). Riwapt ini dianggap jauh, dan

alasan jauhn5n, karena dia meyakini kekurangan dirinya karena
junubnya unfuk duduk betsama Rasulullah $ atau menyertainya, lang
disertai dengan kq,akinan najisn5n diringn. Dernikian atau !,ang
serraknan3n

Redat{si g 'Ck Uuai aku 1tnuQ, yaitu !j.r4 ti tj? (aku datam

keadaan junub). Lafazh ini untuk tunggal mudzaklardan muannab, drn
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(berbilang dua) serta jamak, sementam lafazhnya sama. Allah #
berfirman dalam bentuk jamak, ,;#'6 *}X'O{s'Dan iika kamu junub

maka mandilah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6). Salah seorang isteri Nabi $
berkata, t:h'd? oJ1 lSaunggahng aku junu\1. Terkadang juga

dikatakan o-r* ,p# dan Lrraf.

Redaksi ,1W t * uft|!r$+ll:rl c.lfl (maka aku tidak suka

duduk betsamatnu dalam keadaan aku tidak suc), mengindikasikan

dianjurkannyaa dalam keadaan suci unfuk berinteNaksi dengan perkara-

perkara agung. Adapun Nabi $ menolak hal itu karena thaharah masih

ada, sebagaimana sabda beliau,'rrh:i |'uiirbl besunggahnJ/a seomng

mukmin itu tidak najid. Jadi ini bukan menyanggah apa lpng
dituniukkan oleh perkataan Abu Humimh yang berupa dianjurkannp
thaharah unfuk berinteraksi dengan Nabi $. Mengenai hal ini perlu

kajian lebih jauh.

Redaksi ,iirr irU.- (Maha Suci Attahl adalah benhrk ungkapan

keheranan terhadap anggapan Abu Hurairah lrang merasa najis karena

nujub.

Redaksi '&:J-l y.jJr'tsl(saungguhntn seomng mukmn itu

tidak najiC). Dikatakan ',rir! dan i;.irij -'uiJ, dengan fathah dan

dhanumh.

Hadits ini dijadikan dalil yang menuniukkan sucinya ma5rat

manusia, tapi ini masalah Fng dipedebatlon. Konteks hadits ini

menunjukkan bahwa seorang mukmin itu fidak najis, di antara mereka

ada ynng mengkhr.rsr.rskan keutarrnan ini bagi oftmg mukmin, natnun

lrang masyhur adalah umurn. Sebagian ahli zhahiryah mernandang,

bahwa omng musyrik adalah najis dalam kondisi hklupnya, berdasarkan
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penyimpulan dari zhahimya firman Allah &, 
'oi-;r;3t ti,it rfi 'u$ 6 U

'u,,-ili "Hai orang-orang yang beriman, omng-orang Wng

musyrik itu najis.u (Qs. At-Taubah [9], 28). Sesuatu dikatakan "Fl

dengan makna bahwa dzafu.rya adalah najis, dan sesuafu dikatakan !.6i
dengan makna bahwa sesuatu ifu bemajis karena terkena najis. Jadi

harus dibawakan kepada makna yang pertama, yaitu bahwa dzahya

fidak menjadi najis, karena memungkinkan unfuk bemajis karena

terkena najis, sehingga tidak menafikan itu.

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai pakaian yang

terkena najis, apakah menjadi najis atau tidak? Di antara mereka ada

yang berpendapat bahwa pakaian itu najis, dan bahwa bersenfuhannya

najis dengan sesuafu yang suci menyebabkan najisnya yang suci ifu. Di

antam mereka ada juga yang berpendapat bahwa pakaian ifu suci

dzafurya, adapun terlarang digunakan shalat karena telah terkena najis.

Bagi yang berpendapat demikian hendakn5n mengatakan,

bahwa hadits ini menunjukkan, bahwa seorang mukmin tidak najis.

Konsekr,rrensinya, bahwa tubuhnya tidak menyandang sifat najis, dan ini

termasuk juga kondisi ketika berinteraksi dengan najis, sehingga

tubuhnya tetap suci. Jika demikian halnya pada fubuh, maka demikjan

juga pada pakaian, karena tidak ada yang mengatakan berbeda. Atau

mengatakan bahwa bila fubuh terkena najis, maka itu termasuk masalah

perdebatan. Sementara hadits menunjukkan bahwa itu tidak najis, dan

berdasarkan apa yang kami kemukakan -bahwa semestinya

membawakannya kepada pengertian: Najisnya dzat- terdapat jawaban

tentang pembicaraan ini.

Perkataan kami: !--ilj i5flr (sesuatu itu najis) dinyatakan juga

sebagai hakikat tentang kenajisan dzabrya, maka hadits ini jelas
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menunjukkan bahwa dzat orang beriman tidak najis, sehingga keluar

darinya kondisi najis yang merupakan titk perbedaan pendapat.

t'ht *Ut orr 
'Uu 

q- irr ,ft $Gdf -y1
,€ ,r>r*t:.i;rb"u,; n ,iq &b {.at'u ,pt tit ru,
'eui,lt:F.,s :\f n'fi * ttt J-,;,,1i it M ;,;*t
'.-1? ,irJ ug ) 9g jL ,p i ,rti, ox it:st g;
'4 rf ,>ti:5Lu ;.,SrJrilit * ii't Jyri6',Fl

+
29. Dan Aisyah 4:, dia berkata, "Apabila Nabi $ mandi karena

junub, beliau membasuh kedua tangannya, kernudian benr,udhu

wudhunya unfuk shalat, kemudian mandi, kemudian menyela-nyela

rambutnya dengan kedua tangannya, hingga setelah beliau menganggap

bahwa telah membasahi kulitnya, beliau menyiramkan air padanya tiga

kali, kemudian membasuh seluruh tubuhnya." Dia (Aisyah) juga berkata,

"Aku dan Rasulullah & pemah mandi dari safu bejana, kami sama-sama

menciduk darinya."95

96 HR. Al Bukhari dengan redaksi ini, pernbahasan: Mandi dan menjadikan
sebagai safu hadits png bersambung.

HR. Mr-rslim dan menjadikannp dta hadits yang terpisah. Demikian juga

!/ang dilakukan oleh png lainnya, seperti ArNasa'i, dimana hadits
pertamanln selesai pada kalimat, "Membasuh selunrh hrbuhnyra." Dan png
keduanya dimulai dengan: Da (Ais3Bh) Juga mengatakan ... dan setenrsn5n.
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Penjelasan:

Pembahasan tentang hadits Aisyah @ dari beberapa segi:

Pertama: Redaksi y|6ejl, u S:it rsl ok @pabila mandi karena

junui1 kemungkinan termasuk kategori pengungkapan dengan

perbuatan dengan maksud hendak melakukan perbuatan tersebut,

sebagaimana pada firman Allah #r, gdilJr 'n luririri tl'ph atl;6$

trlF 'Apabila kamu (hendak) mernbaca Al Qur'an, hendakn5a kamu

metninta perlindungan kepda Allah dari syetan gng d<utuk. '(Qs. An-

Nahl t16]: 98). Kernungkinan juga perkataannya:')Tit,maknanya fF
S;$rrJ (rnrtui memasuki perbuatan itu), karena dikatakan J-li
(melakukan)apabila memulai memasuki perbuatangT, d* juga dikatakan

fii apabila telah selesai melakukan perbuatan. Jika kita mengartikan

,S 
-,,it 

sebagai LA,maka ifu benar, karena memang memungkinkan

mernasuki wakfu unfuk mernulai dengan membasuh kedua tangan, ini

berbeda dengan firman Allah #t, l- pri i,i;jir .z,lit $$ "Apabila

kamu (hendak) membca Al Qur'an, hendaknya kamu mqninta

perlindungan kepada Allah.' karena adalah tidak mungkin memulai

bacaan sekaligus sebagai waktu untuk memohon perlindungan.

Keduar Dikatakan tJii ,ya-i6 artinya berulang kali melakukan

perbuatan tersebut. i"p"rti ungkapan: ',-i)-!ilr rti-briof 1ilun biu.u

menjamu tamu). /?r/tJ' t:rlt'S;i ge ht & !, Ji:)ig
(Rasulullah S adalah sebaik-baik manusia dengan kebiasaan baik).

Terkadang irS aig""ukun untuk mengungkapkan suatu perbuatan; dan

juga mengungkapkan terjadinya perbuatan, tanpa menunjukkan

Di dalam naskah aslinya tertulis: Mandi.

148

97

IhkamulAhkam



berulang-ulangnya perbuatan tersebut. Yang pertama lebih banyak

dalam penggunaannya, dan kepada inilah semestinya diartikannya hadits

ini dan perkataan Aisyah: Sit ti1';(,1t # Xo' .* n' i4 ok ledaah

Rasulullah ff, apbila beliau mandl.

Ketiga: Xata iitJr terkadang di$makan dengan makna hukum

yang terlahir dari bertemunya dua kernaluan, atau keluamya mani
(ejakulasi). lafazh .r-, dalam kalimat U.Eit ;s-2 ini bermakna sebab,

sebagai benfuk kiasan dari berrnularyn tapal batas, karena sebab

merupakan sumber unfuk akibat dan permulaannya.

Keempat: Redaksi iir6.'J-j (membasuh kdua tangann5n),

pernbasuhan ini sebelum memasukkan tangan ke bejana, dan hal ini

telah diungkapkun secara jelas di dalam riwayat Suft7an bin Uyainah dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah.

Kelima: Redaksi giin f;*j*li (kentudian beruudhu

wudhunja untuk shalai mengindikasikan dianjurkannya

mendahulukan pembasuhan anggota wudhu saat memulai mandi, dan

tidak ada keraguan dalam hal ifu. Memang ada pembahasan, bahwa

pembasuhan itu unfuk anggota wudhu, lalu, apakah ifu wudhu y?ng

sebenamya, sehingga pembasuhan anggota tubuh ini sudah cukup

dengan itu bagi yang junub? karena yang mewajibkan dua thaharah

pada anggota fubuh ini adalah sama. Atau dikatakan, bahwa mernbasuh

anggota fubuh ini karena junub. Adapun didahulukannya atas anggota

tubuh lainnln adalah sebagai penghormatan dan pemuliaan baginya

(yuhi bagi anggota wudhu), dan telah gugur ka,vajiban membasuh

anggota wudhu karena telah tercakupnSn thaharah kecil oleh thaharah

besar, maka ada 5nng mengatakan, bahwa redaksi y,i)l.i;*)
(wudhunya untuk shalaf adalah benfuk ungkapan penyerupaan
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dengannya, perkiraannya: Wudhu seperti wudhunya untuk shalat. Maka

dari itu, anggota yang dibasuh ini adalah dibasuh karena junub, karena

bila itu dibasuh sebagai wudhu yang sebenamya, maka tenfu beliau

wudhu lagi sebagai wudhu untuk shalat, sehingga penyerupaan tadi

tidak benar; karena itu berarti berbedanya hal yang diserupakan dan hal

yang diserupakan dengann5n. Jika kita menetapkannya dibasuh karena

junub, maka benarlah perbedaan ifu, dan penyerupaan itu dalam benfuk

yang benar.

Jawabngra -setelah menganggap bahwa ifu mernang diserupakan

dengannya- dari dua sisi; Pertama: Panyerupaan wudhu yang

dilakukan di permulaan mandi junub dengan wudhu unfuk shalat pada

selain mandi junub, sedangkan wudhu ifu -dengan batasan statusnya

dalam mandi junuts berbeda dengan wudhu yang dibatasi statusnya di

luar mandi junub, maka ada perbedaan yang menunjukkan benamya

penyerupaan ini, dan ini tidak mengharuskan penafian stafusnya sebagai

wudhu untuk shalat s@ara hakiki.

Kedua, Karena wudhu unfuk shalat mempunyai bentuk

maknawi di dalam benak, maka bentuk yang terjadi di luar itu
diserupakan dengan bentuk yang telah ada di dalam benak. Seakan-

akan dikatakan: Terjadi di luar itu apa yang sesuai dengan bentuk yang

telah ada di dalam benak sebagai wudhu untuk shalat.

Keenam, Redaksi 6;,-3, n[.,yar,- { (kemudian menyela-nyela

mmbubtya dengan kdua tangan4al. j-+gt (menyela-nyela) di sini

adalah memasukkan jari-jari tangan di antam bagian-bagian rambut.

Kemudian aku melihat pada perkataan sebagian mereka (ulama) yang

mengisyaratkan: Apakah 'a-$a, (menyela-nyela) ini disertai dengan

mernindahkan air, atau sekadar mernasukkan jari-iari tangan gang basah
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tanpa memindahkan air? [-alu mengisyaratkan kepada pen-tarjibarr

memindahkan air, karena disebutkan pada sebagian riwayat yang shahih

di dalam kitab Muslim' ;ililt Jht d\At',Vttl,"u.ir bti 'j &emudian

merganbil air, lalu metnasukkan jari-jarirya ke pngkal nmbutl. l-alu

orang yang m€ngatakan ini berkata, "Pemindahan air ini unfuk menyela-

nyela mmbut." Ini sebagai sanggahan terhadap pendapat lnng
menyebutkan, bahwa beliau menyela-nyelakan jari-jarinlp Snng basah

tanpa disertai dengan memindahkan air. Dia berkata, "An-Nasa'i

menyebutkan di dalam ,4s-Sunan, sesuatu yang menjelaskan ini, dia

berkata, 'Bab orang junub menyela-nyela (rambut) kepalanya', dan dia

memasukkan hadits Aisyah S pada bab ini. Di dalam hadits tersebut

Aisyah berkatia, iRasulullah # mernbasahi kepalanya, kernudian

menyiramkan air padanya tiga kali'." Da berkata, "lni jelas

menunjukkan bahwa menyela-nyela itu dengan air." Selesai

perkataannya.

Hadib ini menunjukkan, bahwa i-"gnt (menyela-nyela) itu

dengan keselunrhan iari-iari 5Bng se,puluh, bdmn hanya lirna (satu

tangan).

Ketujuh: Rdal$i '# $ o-L lhhsa setetah beliau

, kernungkinan 
t+-Ltr 

di sini bermakna $ir (tahu), dan

kernungkinan juga di sini sesuai zhahimyn, pihr kuatrya salah safu dari

dua kemungkinan Spng disertai dmgan m€rnungkinkannya gnng lainnSn

itu (yntrni: menduga). SeandainSn setelah itu tdak ada redaksi, * ,.i/61

;tr:; ct]fii,lr lbetau air pen5a frg@ ka\, tentu hratlah

maknanya adatah ij;ir ftahu), karena saat itu sudah culrup dengan itu,

yaitu dengan basahnya kulit (kepala). Jika sudah arkup dengan itu dalam

mandi, maka lruatlah kqnkinan ifu, karena telah sampainSra air
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kepadanya sehingga telah keluar dari ker,vajiban, dengan anggapan

bahwa dalam hal ini cukup dengan lr-Llr, sehingga bisa diartikan sesuai
l

zhahimya secara mutlak (yakni menduga; menganggap).

l-afazh.s.ljf diamUil dari 'q-Jt yang merupakan kebalikan dari

"tl;,lt 
(haus). Ini adalah ungkapan kiasan tentang telah basahnya rambut

dengan air. Dikataku. (1 - ,st')t - :6r'U d-jj dan 6 (ut 
" 

kenyang air

lkembungl) . gsis dan q? 6'rit;tl (aku mengenyangkannya, maka dia

kenyang [dengan air]).

Redaksi ir;{ 1t<ulit [kepalanyall.i', ':At adalah permukaan kulit

manusia. Ya5rg dimaksud dengan mengenyangkan permukaan kulit

adalah menyampaikan air ke semua kulit, dan itu fidak sampai ke semua

bagian kulit kecuali setelah basahnya pangkal-pangkal rambut, atau

semuanya.

Redaksi it;X 7ai (menyiramkan ail. irpr u$ ",;5, 
L;rdl urtinyu

menyiramkan air pada sesuafu. Dikataka" lr;Jr jbv! apabila air itu

mengalir, dan dikatkaan ii3rJr .rad apabila air mata itu berderai.

Redaksi 9; -.2 it-r',P Uuau seluruh tubuhnyal, yaitu bagian

lainnya, karena Aisyah menyebutkan kepala terlebih dahulu. Asal dalam

kata jtJ" digunakan dengan makna sisa (selebihnya). Mereka berkata,

"Yaitu diambil dari jlxlr (sisa minum)." Asy-Syanfara berkata,

qi.L i fit ry ttr:#qF irt Ot,siirri?-tt\y
"Bila merel<a menbaoya keplaku, semenbm di kepalaku tudapat

magnritas (dfiild."
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"Sementara sisa (tubuh)ku ditnggalkan di tempat pertemuan."

Yakni *plli {riru tubuhku). Adapun persepsi orang-orang khusus

dikesampingkan, yaifu menjadikannya bermakna'**r:, (seluruh).

Disebutkan di dalam l$tab Ash-Shihah Apa yang mengindikasikan

selebihnya.

Kedelapan: Hadits ini menunjukkan bolehnya perempuan dan

laki-laki mandi dari satu bejana. Disimpulkan juga dari sini bolehnya laki-

laki mandi dengan air sisa bersucingra perernpuan, karena bila keduanya

saling bergantian menciduk air, maka pada sebagian cidukan, laki-laki

menciduk belakangan setelah cidukan perempuan, sehingga itu berarti

bersuci dengan sisanya.

Redaksi W 4Uff (kani sarna-sama menciduk dannjn) tidak

diartikan secara bersamaan ketika menciduk, karena kami mengatakan,

bahwa lafazh ini -yakni W 4UF,l- adalah benar dengan pengertian

saling bergantian dalam menciduk, dan tidak menunjukkan cidukan

mereka berdua dalam waktu yang bersamaan.

Orang yang menyelisihi ini bisa mengatakan: Aku

mengartikannya bahwa keduanya mumulainya bersamaan. Karena

lafazhnya mengandung pengertian itu, dan tidak ada keumuman dalam

halini.

Jika anda mengatakan dernikian dari safu sisi, maka itu sudah

cukup. Wallahu alam.
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*Ut g::W "br or-r y.dt *.d#'* -r,
F, ;a?tt '* it J-r)'di:r ,5G rifi - t-,) *\t
J -^te s! \i f; ry;-,* ry*r'tK$ ,-i.ciri*3_t#

-,C -:4'rf- #J ,ys.r,Jit'll ,;.,\u. i:r;- ,,?rb i ,'*j
,ilt yY., ;''ettl ; ,*tr>: ^e, ,pi ,liffi,rj:-b:b:;
'"f;* ,6\i C i'Ai$u ,lrl ,F ,;;$ ; ,l:";W'"i

's"p-'it:Jr'*'1

30. Dari Maimunah binfi Al Harits fr, isteri Nabi $, bahwa dia

berkata, "Aku meletakkan air unfuk mandi junub Rasulullah S, lalu

beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya dua kali

-atau tiga kali- lalu mencuci kemaluannya, kernudian menepukkan

tangannya ke tanah, atau dinding, dua kali -atau tiga kali-, kemudian

berkumur dan ba-istinsyaq, lalu membasuh wajahnyn dan kedua

lengannya, kemudian menyiramkan air ke kepalangn, kemudian

membasuh fubuhnya, kemudian bergeser, lalu membasuh kedua

kakinya. lalu aku membawakan sehelai kain (anduk) kepadanya, namun

beliau tidak mengingrnkannya, lalu beliau mengibaskan air dengan

tangannya."98

98 HR. AI Bukhari dengan redaksi yang beragam, pembahasan: Mandi, dan ini
adalah salah safunya.

HR. Mr-rslim; Abu Daud; An-Nasa'i; Ibnu ltlaJah; At-Tirmidd dan Imam

Ahmad, namun mereka tidak menyebutlon pen!,rrsutan targan.
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Penjelasan:

Pembahasan hadits Maimunah ini dari beberapa segi:

Pertama' Telah kami kernukakan, bahwa tafazh )*jt, adalah

dengan fathah pada wawu, dan apakah ifu sebutan unfuk air secara

muflak, atau sebutan untuk air yang di-idhafabkan (disandangkan)

kepada wudhu?

Dari lafazh ini disimpulkan, bahwa itu adalah sebutan untuk air

secara mutlak, karena lafazh ini tidak di-idhafablan kepada wudhu, tapi

kepada junub.

Kedua, Lafazh l-1k'6,yaitu (Ji (mernbalikkan; menuangkan).

Dikatakan il'1i Ulik apabila aku menuangkan bejana. Demikian bentuk

tsulatsinya, dernikian juga ii&f, bentuk ruba?nya. Al Qadhi Iyadh

mengatakan di dalam Al Maqnriq, "Sebagian mereka mengingkarinya

bermakna Lji, kur*a dikatakan bahwa Itiii b"r*ukna bti, bentuk

tsulatsi, sedangkan 'ctukl maknanya adalah ljii (memiringkan).

Demikian pendapat Al Kisa'i."

.Ketiga: Memulai dengan membasuh kemaluan untuk

menghilangkan kotoran yang menempel padanya, dan ifu harus dibasuh

di permulaan mandi junub agar tidak perlu membasuhnya (mencucinya)

lagi. Terkadang ini dilakukan setelah mencuci anggota wudhu melalui

wudhu, sehingga perlu mengulangi pencuciannya. Jika hanya dengan

sekali pencucian untuk menghilangkan najis dan untuk mandi junub,

apakah ifu sudah cukup, atau harus dengan dua kali pencucian, yaifu

sekali untuk menghilangkan najis dan sekali lagi untuk thaharah dari

hadats?
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Mengenai hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para

sahabat Syafi'i, sementara di dalam hadits tidak disebutkan selain

pencucian secara mutlak tanpa menyebutkan pengulangan. Dari sini

disimpulkan cukup dengan sekali pencucian, karena asalnya tidak ada

pencucian yang kedua. Adapun ditepukkannya tangan Nabi $ ke tanah

atau dinding, hal itu untuk menghilangkan bau yang mungkin menempel

di tangan, di samping juga untuk menambah bersih.

Keempat: Bila masih terdapat bau najis setelah upaya

penghilangannya, menurut madzhab sebagian ahli fikih, maka hal itu

fidak apa-apa, sedangkan dalam madzhab Syafi'i ada perbedaan

pendapat. Dari hadits ini disimpulkan bahwa hal itu dimaafkan.

Alasannya: Bahwa tepukan Nabi ,$ ke tanah atau dinding itu harus

dilakukan dan itu untuk suatu faidah, tidak boleh diartikan untuk

menghilangkan dzat (najis); karena disepakati bahwa tidak tercapai

thaharah bila dzat (najisnya) masih ada. Jika tangannya bemajis karena

dzat (najisnya) masih ada padanya, maka ketika najis itu terlepas

darinya, maka bagian yang tadinya terkena najis ifu adalah bernajis.

Demikian juga tidak diartikan menghilangkan rasa; karena bila tetap ada

rasanya maka itu menunjukkan masih ada dzakrya. Juga tidak diartikan

untuk menghilangkan wamanya; karena junub ifu disebabkan oleh

ejakulasi atau persetubuhan, tidak ada kaitan wama yang menempel

pada tangan, walaupun kebefulan terjadi, namun itu sangat jarang. Jadi

itu adalah untuk menghilangkan bau. Dan juga, hal itu tidak diartikan

unfuk menghilangkan bau yang harus dihilangkan; karena tangan telah

terlepas dari tempatnya (najisnya) sehingga tangan ifu telah suci. Bila

masih ada bau yang harus dihilangkan maka bagian ternpat itu belum

suci; karena ketika terlepas maka tangannya najis, karena telah

mengenai ternpat (najis) dalam keadaan basah. Maka dari ifu, bau
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tersebut dimaafkan, dan penepukan ke tanah (atau dinding) adalah

upaya penyempumaan terhadap apa yang tidak wajib dihilangkan.

Bisa juga dikatakan, Terlepasnya tangan dari tempat (najis)

berdasarkan dugaan kesuciannya dengan hilangnya baunya, sementara

penepukan ke tanah untuk menghilangkan kemungkinan masih adanya

bau, dan mencukupkan dengan dugaan dalam hilangnya najis.

Yang menguatkan kernungkinan pertama adalah apa yang

disebutkan di dalam hadits shahih, bahwa Nabi @ "Menggosoknya

dengan gosokan yang kuat," sedangkan gosokkan yang kuat tidak sesuai

dengan kemungkinan yang lemah ini.

Kelima: Redaksi *tli'Q t Sat,$-ti;-lj |aefi 'j
(kernudian berkumur dan ber-istins5nq, lalu membasuh wajahnja dan

kedua tangannyal menunjukkan disyariatkannya perbuatan-perbuatan ini

ketika mandi. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum

berkumur danber-istinslaq ketika mandi. Abu Hanifah mewajibkannya,

sementara Malik dan Asy-Syafi'i tidak ma,rrajibkannya, dan dalam hadits

ini tidak ada indikasi yang menunjukkannya wajib, kecuali dikatakan

bahwa kemuflakan perbuatan-perbuatan Nabi S menunjukkan wajib.

Namun pendapat yang dipilih, bahwa perbuatan itu tdak menunjukkan

wajib, kecuali bila sebagai penjelasan terhadap sesuafu yang samar

(global) yang terkait dengan hal yang wajib, sedangkan perintah bersuci

dari junub tidak termasuk kategori yang samar.

Keenam, Redaksi ', 
'ir l+ls ,J|pLii'J W*rudian

menyiramkan air ke keplanSn), zhahimya bahwa beliau tidak mengusap

kepalanya sebagaimana yang beliau lakukan saat wudhu. Para sahabat

Malik berbeda pendapat tentang ditangguhkannya pembasuhan kaki,
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sebagaimana di dalam hadits Maimunah ini, tentang apakah mengusap

kepalag atau tidak?

Ketujuh: Redal{si *|,Fl ,;Ad l*nruaa, betgaer, lalu

mqnfusuh kdua lakinydl mengindikasikan diakhirkannya penrbasuhan

kaki dari penyernpumaan wudhu. Ini dipilih oleh sebagian ulama, yaifu

Abu Hanifah. Sementam sebagian lainrnya memilih menyempumakan

wudhu (yakni tidak menanggutrkan pernbasuhan kaki), berdasarkan

zhahimya hadits Aist/ah yang lalu, dernikian pendapat AsfSyafi'i.

Sebagian ulama m€rnHakan antara kondisi ternpat yang kotor dan

kondisi tempat !/ang Edak kotor. Jika tenrpakrya kotor, rnaka

pernbasuhan kah diakhirkan, agar penrbasuhanryn cukup sekali saja

sehingga tidak ter;adi penyia-nyiaan air. Tapi bila tempahr5n bersih,

maka pembasuhan kaki didahulukan (5nlr-i wudhunya sekalian

dituntaskan), demikian yang disebutkan di dalam kitab-kitab madzhab

Malik karyanya atau karya sebagian sahabatrya.

Kedelapan: Bila kami katakan, bahwa membasuh anggota

wudhu di permulaan mandi adalah wudhu 1nng hakiki, maka dari sini

disimpulkan boletrnyra mernisahkan sebentar (dari mernbasuh satu

anggota whudu ke anggota whudu lainnya) dalam thaharah.

Kesembilan: Dari penolakan Nabi S untuk menerima kain

(anduk) disimpulkan, bahwa tidak dianjurkan mengeringkan anggota

tubuh dari air thaharah. Kernudian para ulama berbeda pendapat,

apakah itu rnakruh? Mereka yang mernbolehkan pengeringannya

berdalil, bahwa Nabi & mengibaskan air tersebut, seandainya

pengeringan ifu makruh, maka rnakruh pula pengibasannya, karena ifu

99 Di dalarr naskah gr dicanfumkan, nApakah dia meninggalkan mengusap

kepala."
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juga berarti menghilangkannya. Adapun penolakan anduk, maka ifu

adalah realita yang mengandung kemungkinan, sehingga boleh jadi tidak

ada kemakruhan unfuk pengeringan, tapi perkaranya terkait dengan

kain (anduk) tersebut atau lainnya. Wallahu a'lam.

Kesepuluh: Sebagian ahli fikih menyebutkan dalam sifat

wudhu, 5nifu agar tidak mengibaskan anggota wudhunya, sementara

hadits ini menunjukkan bolehnya mengibaskan air dari anggota mandi,

dan wudhu juga seperti itu. Apa yang dijadikan landasan untuk

memakruhkan pengibasan air adalah riwayat: 'LI; qrl ,#-fi.| t.ak'l
grl: }Jr (Janganlah l<alian mengibaskan tangan kalian, karena

itu adalah kips syetanl, hadits dha'if, tidak dapat

menandingi yang shahih 1ni.100 Wallahu a'lam.

I cz
4-:9 d̂Il erw&at; ';L'oi ,:r* u. ir # df -f t

iL('va; riy,y; :Jts rl+';:) #i :iJ,lut J;) 11- :Jt

31. Dari Abdullah bin Umar: Bahwa Umar bin Khaththab &
berkata, "Wahai Rasulullah, apakah boleh seseorang dari kami tidur

dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, " Ya. Apabila 
'salah 

seomng

kalian telah beruudhu, maka frdurlah."l0l

100 Al Hafizh mengatakan di dalam Al Fath, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ar-
Rafi'i dan yang lainnya." Ibnu Ash-Shalah berkata, "Aku tidak

menemukannya." Lalu diikuti oleh An-Nawawi.

HR. Ibnu Hibban di dalam Adh-Dhubfa'dan Ibnu Abi Hatim di dalam Al 'Ilal

dari hadits Abu Hurairah.
101 HR. Al Bukhari dengan bebempa redaksi png berbeda, pembahasan: Mandi;

Muslim; Abu Daud; An-Nasa'i; At-Tirmidzi; Ibnu Majah dan Imam Ahmad.

, o.C -O ar..re*
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Penielasan:

Berwudhunya orang junub sebelum tidur adalah hal yang

diperintahkan.l02 Asy-Syafi'i mengartikannya sebagai anjuran,

sementara dalam madzhab Malik ada dua pendapat; Pertama: Wajib,

karena dikemukakan dengan ungkapan perintah pada sebagian hadits

shahih, yaitu sabda beliau #, t j ,gjfi *tiYj (Aeruuattulah dan

cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlal), yaitu ketika Umar bertanya

kepada beliau bahwa dia junub di malam hari. Namun dalam hadits ini -
yang disebutkan oleh pengarang- tidak terdapa1103 pijakan yang

menunjukkan wajib, sebab hanya menunjukkan bolehnya tidur dalam

keadaan telah berwudhu, karena perintah dalam saMa beliau &, d;$
(mal<a tidurlah) bukan menunjukkan wajib, dan bukan pula anjuran.

Karena tidur itu hanyalah tidur yang tidak terkait dengan wajib maupun

anjuran (sunnah), jadi itu adalah pembolehan. Jadi pembolehannya di

sini bertopang pada wudhu, dan itulah yang diminta.

Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa perintah di sini

menunjukkan wajib, mereka berbeda pendapat mengenai alasan hukum

ini. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa alasannya adalah agar tidur

dengan salah satu dari kedua mamm thaharah karena dikhawatirkan

mati dalam tidum5n. Pendapat lain menyebutkan, bahwa alasannya

adalah supaya semangat unfuk mandi bila anggota tubuhnya 1oL*u104

air. Berdasarkan kedua alasan ini, mereka mengulas, bahwa wanita haid

apabila hendak tidur, apakah diperintahkan untuk wudhu? Konsekwensi

alasan tidur dengan salah safu dari dua macarn thahamh adalah:

7o2 Di dalam naskah aslinya dicanfumkan: Ditetapkan dengannya.
103 lafadr;i (Uut<a" atau tidak terdapat), tidak tercanhrm dari naskah aslinya

dan dari naskrah gr.

104 Di dalam naskah aslinSra dicanhrmkan: .,li (membasahi).
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Hendaknya wanita haid berwudhu (sebelum tidur), karena maknanya

terdapat padanya. Sementara konsekwensi alasan agar tercapainya

kesemangatan, maka wanita haid tidak diperintahkan wudhu (sebelum

tidur), karena walaupun dia semangat namun tidak memungkinkannya

untuk menghilangkan hadats dengan mandi.

fu5rSyafi'i mencatatkan, bahwa itu tidak diharuskan atas wanita

haid. Maka kemungkinan dia telah mempertimbangkan alasan ini lalu

menafikan hukumnya karena ketiadaannya. Dan kemungkinan juga

tidak mempertimbangkannya sehingga meniadakan hukumnya. Dia

menafikan hukumnya karena memandang bahwa perkara junub ini

adalah ketaatan, dan yang lainnya tidak diqiyaskan padanya. Atau dia

melihat alasan lain selain 5Bng kami sebutkan. Wallahu aIam.

32. Dari Ummu Salamah S -isteri Nabi $-, dia berkata,

"(Jmmu Sulaim -isterinya Abu Thalhah- datang kepada Rasulullah $
lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap

kebenaran. Apakah wajib mandi atas uranita apabila dia bermimpi

(basah)?' Maka Rasulullah $ bersaM4'Yo, apbila dia melihat airt.'7o'

10s HR. Al Bukhari dengan redaksi ini di lebih dari satu tempat.

,JL \t * oet g'::- q- ir ,f : -r7L 
?t * -f Y

,k yt );' it-* oiif;t- ir't oiu*ljv -&'t
'P ,i"i;t'u G,,!-;-v l'r 11 ,inr Ji, ( ,Ur.a *, *aht
4? ht ,* lnt Jy, ,Sui tl-l*t n9 til ,P'u tf.dt 'b

.iat ,pfri;L,i ,*,
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Penjelasan:

Pernbahasan tentang ini dari beberapa segi:

Pertama: Redaksi 'dt'u ,#"r l,rr 31 gaungguhn5n Allah

hdak malu terhadap kebenaranl, ini pengantar unfuk mengemukakan

masalahnya karena akan menyebutkan sesuafu yang biasanya kaum

wanita merasa malu menyebutkannya. Ini merupakan dasar yang

dilakukan oleh para penulis dan para sashawan dalam mernuliakan

fulisan dan pembicaraan mereka dalam pembuatan pengantar-

pengantamya untuk mengawali apa yang akan mereka kemukakan

setelahnya. Baiknya hal semacam ini, karena orang yang

mengemukakan alasan, bila'alasan dikemukakan lebih dulu sebelum

pokok masalahnya, maka jiwanya akan bersih dari beban, tapi bila

alasan dikemukakan belakangan setelah pokok masalah, maka akan

terpengaruh dengan perasaan tidak enaknya, kemudian alasannya

menepiskan itu, sedangkan yang pertama: Alasannya telah

membentenginya.

Kedua, Mereka membicarakan tentang penakwilan redaksi: irf

'*;SrtH vi*-[3l (saunggwhng ,illah tidak malu terhadap

kebenaran). Ada yang mengatakan, bahwa perlu penakwih lu+.ir
(malu). Jika perkataan itu ditetapkan, maka sebagaimana dalam suatu

riwayat: "et''r+lOr'tsl(sesunsguhntn Atlah Maha Pemalu lagi Maha

Muhal.Dan jika ditiad'akan, maka hal-hal yang mustahil bagi Allah $
ditiadakan, dan dalam peniadaan ini tidak diqnmtkan bahwa yang

ditiadakan itu memungkinkan.

HR. Muslim, pembahasan: Thaharah; Abu Daud; fui-Nasa'i; At-Tirmidzi dan

hnu Majah dengan redaksi yang berbedateda.
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Jawabannya, bahwa tidak dimaksudkan peniadaan malu secara

mutlak, tapi disebutkan malu terhadap kebenaran. Maka konotasinya

mengindikasikan bahwa Allah malu terhadap yang tidak haq (selain

kebenaran). Maka berdasarkan konotasinya kembali kepada sisi

penetapan.

Ketiga' Suatu pendapat menyebutkan tentang maknanya'

Tidak mernerintahkan untuk malu dalam hal ifu, dan tidak

membolehkannya, atau tidak terlarang unfuk menyebutkannya. Asal

makna l6ituaauf, igfi (enggan; menahan) atau yang mendekatinya

berupa makna penahanan. Pendapat lain menyebutkan: Maknanya,

sesungguhnya strnnatullah dan syariat-Nya adalah tidak malu terhadap

kebenaran.

Aku katakan: Tentang penakwilannya, bahwa tidak terlarang

menyebutkannya, maka itu mendekati kebenaran, karena yang malu

akan enggan melakukan sesuatu yang dia merasa malu akan hal itu. Jadi

keengganan termasuk kelaziman matu, sehingga kata i$t (malu)

digunakan juga dengan arti it *1i (enggan) dalam bentuk penggunaan

sebutan yang dilazimkan pada sesuafu yang lazim (penggunan kata

akibat pada sebab). Adapun ungkapan mereka: "Yakni tidak

memerintahkan untuk malu dalam hal ifu dan tidak mernbolehkannya,"

maka bisa diartikan dengan dikatakan: adalah benar pengungkapan

dengan kata malu untuk mengungkapkan perintah untuk malu, karena

perintah unfuk malu terkait dengan malu, maka adalah benar

penggunaan kata malu untuk perintah ifu. Pengertian-pengertian ini

merupakan penakwilan-penakwilan yang disebutkan unfuk menerangkan

makna-makna yang terkandung oleh lafazhnya, agar zhahimya keluar

dari teksnya, bukan berarti mernastikan maksud tertenfu dari itu, kecuali

bila ada dalilyang menunjukkan itu.
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Sedangkan perkataan mereka, "sesungguhnya sunnafullah dan

syariat-Nya adalah tidak malu terhadap kebenaran," maka ini tidak

mengandung redaksi yang tepat, karena ifu bisa berarti menyandarkan

perbuatan malu kepada Allah $ atau tidak, dan menjadikan fil
(perbuatan) untuk sesuatu yang pelakunya (fa'il-nya) tidak disebutkan.

Jika disandarkan kepada Allah $, maka pertanyaannya tetap saja. Inti

masalah ini, bahwa dia menambahkan kalimat "Sunnafullah dan syariat-

Nya," dan ini tidak.terlepas dari pertanyaan. Jika mereka melandasi f7
itu''unfuk sesuafu yang tidak disebutkan fa'i6nya, maka bagaimana

menafsirkan suatu fi'lyang dibenfuk unfuk fa'il, se-dangkan kedua makna

ini cukup jelas, sementara problemnya bahwa redaksinya dibenhrk unfuk

fail?

Keempat: Yang lebih mendekati kebenaran adalah menjadikan

perkataan tersebut dihapus, perkiraannya: Sesungguhnya Allah tidak

enggan unfuk menyebutkan kebenaran. 
t6SSt 

(kebenaran)di sini adalah

kebalikan ,-J/Qt (kebathilan). Maksud perkataan ini adalah mengikuti

perbuatan Allah # dalam hal ifu, dan dengan menyebutkan kebenaran

ini yang memang sedang dibufuhkan dengan adanyn pertanyaan

mengenai mimpi (basah)nya wanita.

Kelima, i>tpli adalah bentuk i,.+i' dari i,$r -dengan

dhammah pada haa' dan sukun pada laam-, yaitu apa yang dilihat oleh

orang yang sedang tidur di dalam tidumya (mimpi). Dari situ dikatalon

if,' -dengan fathahpada laanr, g-r.'r>irl!-t rlnilrtdan i-.iftit. Adapun

dalam penggunaan dan kebiasaan umum, benfuk bahasa ini

dikhususkan untuk sebagian hal yang dilihat oleh orang Snng sedang

tiaqr; Vaitu apa yang disertai dengan keluamya air (mani) ty&i mimpi
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basah]. Kalauptrn melihat (mimpi) selain itu adalah benar dikatakan [Jll,r
secara bentuk, namun tidak tepat secara kebiasaan (tradisi).

Keenam' Kata ul (dia) sebagai penegas, seandainya ini dibuang

dari kalimat itu, maka asal maknanya tetap sempurna.

Kefujuh: Hadits ini menunjukkan wajibnya mandi bila wanita

mengeluarkan air , sementara dalil yang menunjukkan wajibnya hal itu

atas laki-laki adalah sabda beliau, :Alr'U ltlir Cl1 (Sesungguhnya air itu

dari ail [yakni: wajib mandi ifu karena keluamya mani]. Kemungkinan

Ummu Sulaim tidak pemah mendengar sabda Nabi $, :6t'U i6ir C1

(Sesunggahnya air itu dart aif, lalu dia menanyakan tentang perihal

wanita karena dia membutuhkan hal itu. Kemungkinan juga dia pemah

mendengamya, akan tetapi dia menanyakan perihal wanita, karena

adanya hal yang menghalangi dalam hal ifu yang mengindikasikan

keluamya wanita dari keumuman tersebut, yaifu jarang keluar air dalam

hal itu pada wanita.

Kedelapan: Hadits ini juga menunjukkan, bahwa keluarnya air

(mani) ketika tidur mewajibkan mandi, seperti halnya keluamya air itu

ketika jaga.

Kesembilan: Sabda beliau, irat pl61@pabila dia melihat ait).

Ini sebagai sanggahan terhadap orang yang menyatakan bahwa air

(mani) wanita tidak keluar, akan tetapi keluamya itu diketahui dari

syahwatnya, berdasarkan sabda beliau, ,r;ir 91, S1@pabila dia melihat

ail.

Kesepuluh: Sabda beliau 6, "u;ir gli$@pbila dia melihat

an), kemungkinan untuk mempertahankan benfuk bahasa yang terdapat

di dalam perkataannya (Ummu Sulaim): L;-il?zt (mimpi basah), dan
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perkataan itu telah kami jelaskan bahwa i>t;;1i adalah penglihatan

dalam tidur (mimpi), apa pun bentuknya. Maka ketika dia (Ummu

Sulaim) bertanya, fi-;'ill,r .,-l 'it ,!.e b tlt ,P Ja (Apakah wa;ib

mandi atas wanita apabila dia bermimpi [basah]?), sedangkan lafazh

'r>;iA bersifat umum yang mengkhususkan hukum dengan sesuafu bila

dia melihat air (bermimpi basah). Adapun jika kita membawakan lafazh

i>;iA kepada makna tradisi (kebiasaan), maka sabda beliau S, pfi 
''st

,r;jr bpabila dia melihat air [mimpi baahlt sebagai penegas dan yang

memastikan apa yang telah ditunlukkan oleh lafazh pertama.

Kernungkinan juga keluamya air akibat mimpi, secara tradisi (biasanya)

ada dua macam: Terkadang disertai dengan pengeluaran yang nyata,

dan terkadang tidak. Maka sabda beliau g, "Uir ,pl$ @pbila dia

melihat air fmimpi basah] mengkhususkan hukum itu pada kondisi

pengeluamn yang nyata, dan menjadi faidah tambahan, bukan sekadar

penegas, hanya saja zhahimya perkataan orang yang kami isyaratkan

dari kalangan ahli fikih mengindikasikan wajibnya mandi dengan

ejakulasi bila diketahui dengan syahwat, dan itu tidak harus, disertai

dengan pengeluaran secara nyata. Jika itu benar, maka iElr lmimpi) di

sini bermaknu #t (mengetahui), yaifu bila dia mengetahui keluamya air.

Waltahu a'lam.

Ummu Salamah yang disebutkan di dalam hadits ini adalah isteri

Nabi S, namanya Hindun binti Abu Umag4,rah yang dikenal dengan

sebutan 'Bekal pengendara." Sedangkan Ummu Sulaim adalah binti

Milhan 1Or;.i;1 -dengan kasmh pada miim, sukun pada laam, dan fiaa'

tan'fra tifik-, disebutkan juga Al Ghumaisha' dan fu-Ruinaisha'.

Namanya adalah Sahlah. Ada juga yang mengatakan: Rumailah, atau

166 IhkamulAhkam



a c I o< I t. \ .

n ttiAt J*,;l cjf :LJu L6i" Jul ,rfl eF * -ll
:at d.Ltr4#t JLL'H *t *L\, * i,t Jyi o'.i

Ramlah. Ada juga yang mengatakan: Rumaitsah. Dan ada juga 5nng

mengatakan: Mulaikah

c!

* ht .u *r Ji, 7;'n'k';l *''3i :lA. pr: e:
)z)tO.*#, ,j*;

33. Dari Aisyah 49, dia berkata, "Aku pemah mencuci (bekas)

junub dari pakaian Rasulullah $, lalu beliau keluar untuk shalat, dan

sungguh masih ada bekas air (mani) pada pakaiannya."

Dalam lafazh Muslim disebutkan, "Sungguh aku pernah

mangeriknya dari pakaian Rasulullah $ dengan kerikan, lalu beliau

shalat dengan mengenakannya. "106

Penielasan:

Para ulama berbeda pendapat tentang suci dan najisnya mani.

Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat sucinya air mani, sementara Malik

dan Abu Hanifah berpendapat najis.

Orang-orang yang mengatakannln najis berbeda pendapat

mengenai cara menghilangkannya. Malik berkata, "Dicuci baik dalam

106 HR. Al Bukhari dengan redaksi ini, pembahasan: Thaharah; Muslim; Abu
Daud; At-Tirmidzi; An-Nasa'i dan hnu Majah.

,^r-f4)
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keadaan basah maupun kering." Abu Hanifah berkata, "Bila basah

dicuci, dan bila kering dikerik." Malik menggunakan qiyas pada dua

hukum, yaitu pada status kenajisannya dan penghilangannya dengan air.

Tentang status kenajisannya, alasan qiyas padanya dari beberapa segi;

Pertama, Bahwa sisa-sisa yang menyebabkan kepada pangotomn

berada di safu tempat dimana padanya berhimpun najis sedangkan mani

berasal darinya, maka mani menjadi najis. Kedua, Bahwa hadats-hadats

yang mewajibkan thaharah adalah najis, sedangkan mani termasuk di

antaranya, yaitu termasuk hadats-hadats yang mewajibkan thaharah.

Ketiga: Bahwa mani mengalir pada saluran kencing sehingga menjadi

bemajis.

Adapun tentang cara menghilangkannya adalah: karena najis itu

tidak hilang kecuali dengan air, selain yang dimaafkan yang berupa

bekas-bekas sebagiannya, sedangkan yang individual disertakan kepada

yang umum yang lebih dominan.

Sementara Abu Hanifah, dia mengikuti haditsnya dalam

mengerik (mani) yang kering, sementara dalam mencuci yang basah dia

menggunakan qiyas, dan dia tidak memandang cukupnya dengan

kerikan sebagai dalil penyucian. Sebagian sahabatnya menyerupakannyd

dengan apa yang disebutkan di dalam hadits tentang menggosokkan

sandal yang terkena kotoran, yaitu sabda Nabi 6g, a!\i 1?l;l S2t ts1

|'rJt J^3# ,#r'ti g;la.1Apabik salah seorang kalian menginjak

kotoran dengan khuff-nya atau sandalngn, maka penyucinya adalah

tanahl, diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari hadits Abu Hurairah.

Kalena cukup dengan penggosokan padanya tidak menunjukkan

penlrucian kotoran.

Adapun Asy-Syafi'i, dia mengikuti haditsnya dalam mengerik

yang kering, dan memandangnya sebagai dalil unfuk penyrcian. Karena
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bila itu najis, maka tidaklah cukup kecuali dengan pencucian, demikian

pengqiyasannya dengan semua najis. Maka jika cukup dengan

pengerikan -sedangkan itu adalah najis- maka ifu menyelisihi qiyas,

sedangkan asalnya: Tidak ada itu.

Zhahirnya hadits ini menyelisihi pendapat Malik, dia beralasan

dengan mengartikan kerikan dengan air, ini jauh dari mengena; karena

telah ditetapkan pada sebagian riwayat pada hadits ini dari Aisyah '9,
bahwa dia berkata, "Sungguh aku telah melihat diriku, dan sungguh aku

benar-benar mengeriknya dari pakaian Rasulullah $ dengan kukuku

dalam keadaan kering." Ini pemyataan tentang kondisi keringnya.

Disebutkan juga di dalam riwayat Yahya bin Sa'id dari Amrah dari

Aisyah, dia berkata, "Aku pemah mengerik mani dari pakaian

Rasulullah $ apabila kering, dan aku mencucinya atau mengusapnya

apabila 6uru1',."107 Perawi ragu. Perbedaan antara mengerik dan

mencuci ini mengindikasikan perbedaan antara kondisi keduanya.

Yang mendekati panakwilan tersebut -bagi yang berpendapat

dengannya- adalah apa yang terdapat pada sebagian riwayat dari

Aisyah: Bahwa dia berkata kepada tamunya yang mencuci pakaian,

"Sesungguhnya adalah cukup bagimu -jika engkau melihatnya- unfuk

mencuci tempatnya (bagian yang terkenanya), dan jika engkau tidak

melihatnya maka engkau siram sekitamya. Karena sungguh aku telah

melihat diriku mengeriknya dari pakaian Rasulullah #." Aisyah

membatasi kecukupan dalam pencucian dengan apa yang dilihatnya,

107 HR. Ad-Daraquthni dan Abu Awanah di dalam Shahibnya, serta Abu Bakar

Al Baz?ar, dan dia berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun

menyandarkannya kepada Bisyr bin Bakr dari Al Auza'i dari Yahya bin Sa'id

dari Amrah dari Aisyah, selain AMul Hamid. Adapun yang lainnya

meriwayatkannya dari Amrah secara murcaL lbnu Al Jauzi berkata, "Hadits

ini fidak mengandung huilah."
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dan menetapkan untuk menyirami apa yang tidak dilihatnya, padahal ini

adalah hukum tentang najis. Jika pengerikan tersebut tidak disertai air,

maka bagian akhir hadits ini menyelisihi bagan awalnya yang

membatasi mencucinya secukupnya, dan berkonsel( rensi pemberlakuan

hukum semua najis seperti itu dalam penyiraman, hanya saja

perkataannya: "Benar-benar aku mengeriknya dalam keadaan kering

dengan kukuku," lebih jelas dan lebih menunjukkan tidak disertai air

berdasarkan indikator-indikatomya, daripada stafus pengerikan dengan

air. sementara haditsnya sama, hanya jalur-jalumya yang berbeda. Yang

aku maksud dengan indikator-indikator di sini adalah: Penyiraman pada

apa yang tidak dilihatnya, dan perkataannya, "sesungguhnya adalah

cukup bagimu."

Di antara manusia ada yang menempuh jalur lainnya pada

hadits-hadits yang membatasi hanya menyebutkan kerikan, dia

mengatakan: Ini tidak menunjukkan kecuali pengerikan dari pakaian,

dan tidak menunjukkan bahwa itu adalah pakaian yang dikenakan untuk

shalat. Maka ifu diartikan sebagai pakaian tidur. Sementam hadits

lainnya yang disebutkan oleh pengarang -yaitu perkataannya, "Lalu

beliau keluar unfuk shalat, dan sungguh masih ada bekas air pada

pakaiannya."- Diartikan sebagai pakaian shalat. Dan tidak dikatakan:

Jika anda mengartikan pengerikan pada selain pakaian shalat, maka apa

faidah menyebutkannya? Karena kami telah mengatakan: Faidahnya

adalah menerangkan bolehnya mengenakan pakaian bemajis di selain

kondisi 5[6161.108

Cara ini bisa mengena seandainya tidak ada riwayat-riwayat'

shahih yang menyebutkan dengan lafazh: ,--f ,Jht'j (kernudian beliau
, ,l-l:,

108 Apakah benar beliau memiliki pakaian untuk tidur dan pakaian untuk shalat?
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shalat dengan mengenakannya)dan pada sebagiannyra disebutkanr j,*5

,-j (lalu shalat dengan mengenakannya). Sebagian mereka menetapkan

dari status faa' yang berfungsi unfuk mengumtkan: Bahwa itu

mengurutkan shalat setelah pengerikan, dan itu mengindikasikan tidak

terjadinya pencucian sebelum memasuki shalat. Hanya saja ifu

disebutkan juga dengan wawu dan juga dengan il k"ttuaian) pada

hadits ini, jika haditsnya sama namun lafazhnya berbeda-beda,

sementara sumbemya perkataannya sama, maka landasan penunjukkan

adalah faa'kectsali bagi yang m+miibkannya. Jika riwayat dengan /aa '

merupakan hadits tersendiri, maka benarlah apa yang dikatakannya itu.

Perlu diketahui, bahwa kemungkinan pencuciannya terjadi

setelah pengerikan, namun asalnya tidak ada, maka bertentanganlah

sudut pandangan antara mengikuti asal ini dan mengikuti qiyas serta

menyelisihi asal ini. Maka apa yang rajih dan itu diamalkan, apalagi jika

indikator-indkator pada lafazh hadits menafikan kemungkinan ini, maka

saat itu kuatlah pengamalannya, lalu dilihat yang raiibnya setelah

indikator-indikator itu, atau dari qiyas.

Di dalam hadits ini digunakan lafazh a:lgJ 0unub) pada posisi

f,-:ir (mani). Telah kami kemukakan, bahwa itu digunakan pada posisi

pencegahan dan hukum syar'i yang diberlakukan terhadap keluamya

sesuatu yang keluar. Wallahu a'lam.

t, $L\t -*'4t ol & hr 'd:,6;j 
,rJ r-rt

.1:;lir 
'?*)'G ,r;:"n'i ,€r\tq t;}L til :ju

fip 'ofrtF[ 
e)
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34. Dari Abu Hurairah rg, bahwa Nabi $ bersabda, "Apabila

duduk di antam keempat cabangnya, kernudian menggaulin5a, maka

telah wajiblah mandi."

Dalam lafazh lain disebutkan, " Walaupun tidak ejakulasi."log

Penjelasan:

adalah jamak dari i; t, yaitu golongan dari sesuatu dan

bagian dari sesuafu. Mereka berbeda pendapat mengenai yang

dimaksud dengan ijti L,i-iJt, suatu pendapat menyebutkan: Kedua

tangan dan kedua kakinya, atau kedua kaki dan kedua pahanya, atau

kedua paha dan kedua bibir kemaluannyallo, atau keerrpat sisi

kemaluan. Ditafsirkannyu LjlJr sebagai sisi-sisi, seakan-akan ifu putamn

atau lingkaran yang menuntut hakikat yang me,vajibkan mandi.

Menurutku, yang lebih mendekati kebenaran, bahwa maksudnya adalaht

Kedua tangan dan kedua kaki, atau kedua kaki dan kedua paha, dan

jima (perseitbuhan) diungkapkan (dikiaskan) dengan itu, dan itu sudah

cukup dari penyebutannya secara jelas. Kami menguatkan pendapat ini,

karena lebih mendekati hakikatnya, karena itu adalah hakikat saat duduk

di antara itu. Adapun jika diartikan sebagai sisi-sisi kemaluan, maka

tidak ada duduk di antaranya secara hakiki. Adalah telah cukup dengan

109 HR, Al Bukrhari dengan redaksi inl pada pembahasan: Mandi, selain redaksi

i :, l'op (vnlaupun tidak eiakutas).

HR. Muslim dengan redaksi ini; Abu Daud; An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam
Ahmad.

110 lafazh ouil"lg -dengan kasrah pda hamzah dan sukun pada oi?r adalah

kedua sisi kemaluan, bentuk tunggalnya L31.
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ungkapan kiasan unfuk menyatakarurnya secara jelas, apalagi untuk hal-

hal seperti ini yang memang malu unfuk menyebutkannya secara jelas.

lain dari itu, ada nukilan dari sebagian mereka, bahwa dia

berkata, "!t-$h termasuk sebutan untuk nikah (bersefubuh).'r Demikian

yang disebutkannya dari Al Khaththabi. Berdasarkan ini, maka kalimat:

trJli W #',* (duduk di antara keempat cabangnya) tidak perlu

dianggap sebagai kinayah (tidak terang-terangan) tentang persetubuhan,

karena itu berarti sudah merupakan ungkapan yang jelas mengenai hal

tersebut.

Redaksi th;4+ f Wemudian menggaulinya)dengan fathah pada

jiim dan haa', yaitu mencapai kesulitannya. Dari itu dikatakan, i1$ dan

'o:J4ri, yaitu mencapai kesulitannya. Ini juga tidak dimaksudkan

hakikatnya, tapi maksudnya adalah: Wajibnya mandi karena

persetubuhan, walaupun tidak ejakulasi. Semua ini adalah kinayah

(disebutkan tidak secara gamblang), cukup difahami maknanya tanpa

mengungkapkannya secara jelas.

Redaksi F-Sti W U. @i antara keempat cabangnya) adalah

kinayah tentang wanita, walaupun sebelumnya tidak disebutkan, tapi

cukup bisa difahami maknanya dari konteksnya, sebagaimana di dalam

firman Allah &, ?$urcr)tF o-!L "sampai kuda itu hitang dari

pandangan " (Qr. Shaad [38]' 32). Hukumnya menurut Jumhur

berdasarkan konotasi hadits ini adalah wajibnya mandi karena

bertemunya dua kemaluan walaupun tidak sampai ejakulasi. Dalam hal

ini Daud dan sebagian penganut madzhab Zhahiriyah menyelisihinya,

dan disepakati oleh Jama'ah.
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Sandaran madzhab Zhahiryah: Sabda Nabi 6$, :U'j' ;,,2'"rlt tA

(sesungguhnya air ifu dari aillyakni: Wajib mandi itu karena keluamya

mani. Namun berkenaan dengan hadits ini disebutkan, "Saungguhngn

air itu dai air adalah rukhshah (keringanan) di masa awal Islam,

kemudian hukumnya dihapus." Demikian yang disebutkan oleh At-

Tirmi&i.

i: iU i #jr i',t ; )1* * oJ r-to
i:r-b3,i' # /. /..G + ifi'r'i ok '^f;'&:b?nt or, /y,#v ::s:,idr ;,!Jkib :Jutr#i' '*iM ,itt
L-j-'o-ri.pt ,?r* ,* ;\t';^U ;li t:k z\c Juiiu 

o1 ..ala! .1.. .r. I ?..*j Gel n-*t ivh".l- I' J;)
*,?, &ir:tt ti *; t,l" ,k lt J;, ov :p ,p:

.t#
35. Dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin

Abi Thalib rg, bahwa dia dan aphqTa sedang di tenrpat Jabir bin

Abdullah, dan di sisin5n terdapat banyak orang, lalu mereka

menanyakan kepadanla tentang mandi, maka dia berkata, 'Sahl slra'

cukup bagimu.n lalu seorang lelaki berkata, 'ltu fidak cukup bagiku.'

Jabir pun berkata, "Ifu pemah menorkupi bagi orang yang lebih banyak

rarrbutrp daripada kamu dan lebih baik darimu -malsud4n adahh
Rasulullah $-, kenrudian beliau mengimami kami dengan

sehelai paloian."
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Dalam redaksi lain disebutkan, "Rasulullah $ menyiramkan air

ke kepalanya tiga k61i."11

Dia rg berkata' Lelaki yang mengatakan, "Ifu tidak cukup

bagiku" adalah Al Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib .{9.

Ayahnya adalah Muhammad bin Al Hanafiyyah.

Penjelasan:

Yang wajib dalam mandi adalah apa yang disebut mandi, dan itu

dengan menyiramkan air pada anggota fubuh dan mengalirkan ke

atasnya, oleh karenanya apabila hal itu tercapai maka terlaksanakanlah

kerwajiban itu, namun hal ifu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan

manusia, maka kadar air yang digunakan mandi atau yang digunakan

wudhu tidak dapat ditetapkan dengan kadar tertentu. Asy-Syafi'i

berkata, "Adakalanya terpenuhi dengan kadar yang sedikit, maka itu

sudah cukup, dan terkadang pula tidak terpenuhi dengan kadar yang

banyak maka itu tidak cukup. Dianjurkan agar tidak kurang dari satu

sia'dalam mandi, dan tidak kurang dari satu mudd dalam wudhu."

Hadits ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan mandi dengan

satu srla i namun itu tidak berarti membatasinya dengan itu.

Banyak hadits yang menunjukkan kadar-kadar yang beragam,

dan ifu -wallahu a'lam- karena perbedaan waktu, atau kondisi, dan itu

merupakan dalil atas apa yang kami katakan, yaitu tidak ada

pembatasan (ketentuan kadar).

Safu sha'adalah empat rnudd dengan ukuran mudd Nabi 'S.
Safrs, mudd adalah satu sepertiga liter dengan takamn Baghdad. Abu

111 HR. Al Bukhari dengan redalsi ini pembatrasan: Mandi; Mr.rslim dan An-
Nasa'i.
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Hanifah menyelisihi ukuran ini, lalu ketika sahabatnya, Abu Yusuf,

datang ke Madinah, lalu berdiskusi dengan Malik mengenai masalah ini,

Malik berdalil terhadapnya dengan shaLnya anak-anak kaum Muhajirin

dan Anshar yang mereka ambil dari bapak-bapak mereka. Lalu Abu

Yusuf pun kembali kepada pendapat Malik.

BAB TAYAIUMUM

& lt J;tLi ,^* ?nr *>, # / t)tk df -r1
u ,l)d I :Ju" sc?t ,r M I ,,tf *, ,sl, & {.\t

z $ ' . . /a I,ic't, ,-;.e; 4ai ir Jyt tJ- :Jur sr?r ,j',rv ol'ari
|lri;J-frlb q*)u. crll :Ju;

36. Dari Imran bin Hushain &, bahwa Rasulullah $ melihat

seorang lelaki menyendiri, tidak ikut shalat bersama orang-orang. Maka

Rasulullah $ bertanya, "Wahai Fulan, apa Wng menghalangimu unfuk

shalat bercama " Dia pun menjawab, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku mengalami junub, namun tidak ada air." Maka beliau

bersaMa, "Hendakn5a engkau menggwnal<an tanah, karena

saunggwhnga ifu cukup bagimu."Ll2

ll2 HR. At Bukhari secara ringkas dengan redalsi ini, pembaha-san: Tayammum,
dan juga secara panjang lembar.

HR. Mr.rslim, pembahasan: Shalat.
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Penjelasan:

Imran bin Hushain bin Ubaid Khuza'i Abu Nujaid -dengan
pada nuun dan fathah pada jiim, lalu setelahnya !Ed'-,

termasuk kalangan ahli fikih generasi sahabat dan kalangan orang-orang

utama mereka. Adalah benar bahwa malaikat pemah memberi salam

kepadanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa dia melihat mereka

(malaikat). Dia meninggal pada tahun 52 Hijriyah, pada masa

pemerintahan Mutawiyah.

Pembahasan tentang hadits ini dari beberapa segi:

Pertama, '!*ll, adalah yang memisahkan diri dari orang-

orang, yang mengucilkan diri dari mereka. Dikataku" jFlr ,lfet dan

i:# artinya sarner. Memisahkan diri dari orang-orang mempakan

pelaksanakan etika, sunnahnya adalah tidak duduknya seseorang di

dekat orang-orang yang shalat bila dia tidak turut shalat bersama

rnereka. Nabi $ mengatakan kepada orang yang dilihatrya duduk di

masjid sementam orang-orang melaksanakan shalat, d';#ltf'OiA r;

tgflt l,lea yang menghalangimu untuk shalat bersama orang'orangi?) -
diriwayatkan juga: uetSt g @ersama orang-orangfl)- ffJi.i #'4'.:;l
(Bukankah engkau seorang muslfufl), ini benhrk pengingkaran beliau

terhadap sikap tersebut.

Kedua' Redaksi sp3-iir ,i'rrQt'ot|:l-;lui (Apa yang

menghalangimu unfuk shalat bercama orang-orangi?), diriwayatkan juga:

fF, e (bercama onng-orang [kauml, berdekatan walaupun

asal lafazhnya berbeda, karena g.-f menuryukkan zharf, maka seakan-

akan beliau menjadikan berkumpulnya orang-orang ifu sebagai ternpat
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dimana lelaki itu keluar darinya, sementara F bntfu.,gsi menunjukkan

penyertaan, seakan-akan beliau mengatakan, 'Apa yang

menghalangimu unfuk menyertai mereka dalam perbuatan mereka?"

. Ketiga: Redaksi ,t-;'y ,i-:.W ,4*t gesungguhn5n aku

mengalami junub, namun tidak ada ail. Dan segi lafazh ini mengandung

dua pengertian; Pertamat Dia tidak mengetahui penqnriatan

tayammum. Kedua, Dia meyakini bahwa orang junub tidak boleh

tayammum. Ini lebih kuat daripada yang pertama, karena

disyariatkannya tayammum telah lebih dulu daripada masa keislarnan

Imran, perawi hadits ini, karena dia memeluk Islam pada tahun

penaklukan Khaibar, sedangkan pensyariatan tayammum sebelum ifu,

yaifu dalam perang AI Mumisi, dan itu merupakan peristiwa yang

masyhur. Zhahimya: Lelaki itu mengetahuinya karena sangat

masyhumya hal tersebut. Jika kta mengartikan bahwa lelaki ifu
meyakini bahwa orang yang junub tidak boleh tayammum -sebagaimana
yang disebutkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud-, maka ini menjadi bukti

bahwa lelaki tersebut, dan' orang yang ragu tentang tayammumnya

orang junub, mengartika" ;--;yijl (penyentuhan) yang disebutkan di

dalam ayat -yakni firman Allah #r, ,u:.itlt il-5X sl "Aa, menyentuh

perempuan (Qs. An-Maaidah [5]: 6F adalah bukan 7ilaza (bersetubuh).

Karena jika mereka mengartikannya sebagai jima, turtrt tayammumnya

orang junub diambil dari ayat ini, dan tidak ada keraguan bagi mereka

tentang tayammumnya arang junub. Pemyataan yang diklaim ini adalah

jika keislaman lelaki tersebut tidak terjadi ketika turunnya ayat tersebut,

maka ini terjadi pada waktu dimana kebiasaan mepgindikasikan telah

sampainya pengetahuan tentang itu.
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Keempat: Redaksi ir; li (namun tidak ada az), yaitu tidak ada

air yang tersedia, atau: Aku tidak mempunyai air, atau: Aku tidak

menemukan air, atau serupa itu. Dihapusnya kalimat ketemngannya

meluaskan udzumya, karena ifu berarti mengandung keumuman

panaftan, sekan-akan dia menafikan keberadaan air secara keseluruhan,

sebab bila ada melalui suatu sebab atau upaya atau lainnya, tenfu dia

bisa memperolehnya. Tapi bila menafikannya secara mutlak, maka itu

lebih mencakup dalam penafian (peniadaan), atau lebih mendalam

udzumya.

Sebagian ahli kalam mengingkari pam ahli nahwu dalam

perkiraan mereka mengenai kalimat: hr tjt.lt f Gia* ada tuhan selain

Allah), yang diperkirakan: Oirif f Gidak ada tuhan bagi kami), utuu .j! I
)frirrj f|ia* ada tuhan di alam wujud).lls Dia mengatakan,

"sesungguhnya penafian hakikat secara muflak lebih umum daripada

penafiannya secam terikat (terbatasi). Karena bila dinafikan secara

terikat, maka ifu menunjukkan peniadaan essensi disertai pembatasan.

Tapi bila dinafikan tanpa pembatasan maka merupakan penafian untuk

hakikat, dan bila hakikat dinafikan, maka dinafikan bersama segala

113 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan para imam salaf lainnya telah menyatakan,

bahwa tr i1i-i1i terdiri dari penafian dan penetapan. Yaitu penafian

(peniadaan) penuhanan tuhan-tuhan yang bathil dari hati, pembersihan hati

dari noda-noda penyembahan kepada apa-apa yang dijadikan manusia

sebagai tuhan-tuhan yang disembah padahalAllah{ah gnng menciptakan itu,

namun mereka memberinya hak kehrhanan secara zhalim dan aniaya.

Kalimat yang kedua adalah penetapan hak ketuhanan kepada Allah, Tuhan
semesta alam. Karena sesungguhnya adalah tidak mungkin bagi hati unfuk
menyembah Tuhannp dan Penciptanln, kecr.rali bila mengetahui setiap yang

dipertuhan oleh kaum jahiliyah pertama dan kedm serta terbebas darinya dan

memusuhinSn, sehingga menjadl layak unh-rk kemuliaan ikhlas beribadah

kepada Alhh.
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batasan. Adapun bila dinafikan secara terbatas dengan batasan yang

khusus, maka tidak serta merta menafikannya bersama batasan lainnya.

Demikian atau yang semaknanya."

Kelimat Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa orang

junub boleh bertayammum, dan para ulama tidak berbeda pendapat

mengenai hal ini, kecuali diriwayatkan dari Umar dan lbnu Mas'ud,

bahwa keduanya melamng tayammumnya orang yang junub. Suafu

pendapat menyebutkan, bahwa sebagian tabi'in menyepakati ifu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa keduanya (Umar dan lbnu Mas'ud)

menarik kembali pendapat mereka. Tampaknya sebab keraguan

tersebut adalah apa yang kami singgung tadi, yaifu mengartikan 'e;yjit

(persenfuhan) sebagai selain jima (persetubuhan), di samping tidak

adanya dalil pada mereka yang menunjukkan pembolehannya. Wallahu

aIam.ll4

*u, ,#. ,ic LtL?ot or, fn ,c. )tu'.* -?v
,.7a1dt e;:;a ,itlt "-lp |,pt ,'i- G ;,,,3;r'ilt
,!i |t;"-Ti *i ;r.ht *Ut',*l ; ,it:.rlt L;,i g
_A\r i:^r.a:* i - ,ts^,!r:* j; o1 

"rrlJ_#y,,su;.^1\, * ;v t,d, e iu3;lt'e*,';,iqtt'f.p
37. Dari Ammar bin Yasir &, dia berkata, "Nabi S

mengutusku dalam stnfu kepaluan, lalu aku junub, tapi aku tidak

menernukan air, maka aku pun berguling€uling di tanah sebagaimana

u4 6tau mungkin belum sampai kepada mereka bendua, lah saehh sampai,
keduanya pun menarik kembali pendapat mereka.
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berguling-gulingnya binatang. Kemudian aku menemui Nabi ,6$, lalu aku

menceritakan itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda,

'Saungguhnya adalah cukup bagimu mengatakan dengan tanganmu

begini.' kemudian beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah satu

kali tepukan, kernudian mengusapkan yang kiri ke tangan yang kanan,

serta punggung kedua tangannnya dan wajahny6."l15

Penjelasan:

Ammar bin Yasir bin Amir bin Malik bin Kinanah, Abu Al

Yaqzhan Al Ansi -dengan nuun setelah 'arh-, salah seorang yang

pertama-tama masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin, dan termasuk

or.ang ynng disiksa di jalan Allah St. Dia gugur di Shiffin -tidak ada

perbedaan pendapat mengenai ini- bersama Ali l{&,, pada tahun 37

Hijriyah.

Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi:

Pertama: Dikatakan ,yrlr*f flelaki itu junub), '.ji -6",ln*
dhammaF dan f-ii -dengan fathalr, penjelasan tentang ini telah

dikemukakan

Kedua, Redaksi 'titUr lVUii *Ur C'*rp (mal<a aku pun

bergulhgtsahg di bnah beryulinggulingng binatang),

seakan-akan ini merurpakan qips 5ang harus dilakukan karena telah

diketahuinya pensyariatan tayammum, dan seakan-akan ketika dia

115 HR. AI Bukhari di dalam Shahitrnya dengan beberapa redaksi berbeda,
pembahasan: Thaharah dan pembahasan: Talnmmum.
HR. Muslim; Abu Daud; An-Nasa'i; At-Tlrmldzi dan hnu Majah.
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melihat bahwa wudhu hanya khusus untuk sebagian anggota hrbuh,

sementara penggantinya -yaifu tayammum- juga bersifat khusus, maka

berarti pengganti mandi yang mencakup seluruh tubuh juga mestinya

mencakup seluruh tubuh. Abu Muhammad bin Hazm Azh-Zhahiri

berkata, "Hadits ini mengandung pembatalan qiyas, karena Ammar

memperkirakan bahwa hal yang belum pemah dibicarakan, yaitu

tayammum karena junub, hukumnya sama dengan hukum mandi karena

junub, sebab tayammum itu merupakan penggantinya. Namun

Rasulullah $ membatalkan itu, dan memberitahunyn bahwa hukum

segala sesuafu adalah sesuai yang ditetapkan padanya saja."

Jawaban atas apa yang dikatakannya, bahwa hadits ini

menunjukkan batalnya qiyas 5nng khusus ini, adalah tidak melazimkan

batalnya yang khusus dengan pembatalan umum, dan orang-orang yang

mengqiyaskan tidak meyakini benamya setiap qlyas. Kernudian di dalam

qiyas ini terdapat hal yang lain, yaitu bahwa asalnya -yaifu wudhu- telah

dikesampingkan faktor kesamaan pada penggantinya, karena

tayammum tidak mencakup seluruh anggota wudhu. Jadi kesamaan

pengganti dengan asalnya telah dikesampingkan dari segi nasrl, dan itu

tidak menunjukkan keharusan persamaan pada cabangnya.ll5 Namun

dia bisa mengatakan, bahwa bisa juga hadits ini menunjukkan benamya

asal qiyas, karena sabda beliau $$, "Sesungguhnya adalah cukup bagimu

demikian dan demikian," menunjukkan, bahwa seandainya dia

melakukan itu maka itu sudah cukup baginya. Dan ini menunjukkan

benamya perkataan kami: Seandainya dia melakukannya maka dia

benar, dan seandainya dia melakukannya maka dia melakukan kiasan

tayammum untuk junub dengan tayammum untuk wudhu, dengan

116 Untuk sahngn qips disyaratkan kesamaan antara yang asal dengan yang

cabang, sedangkan di sini fldak demikian, sehingga batal (Sugur) qiyas

tersebut.
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perkiraan, bahwa ;:il' (sentuhan) yang disebutkan di dalam ayat ihr

bukan jima (bersetubuh). Karena bila menurut Ammar itu adalah jima,

maka hukum tayammum telah dijelaskan di dalam ayat tersebut,

sehingga dia tidak perlu bergulingguling. Jadi, dia melakukan itu karena

keyakinann5n tidak mengamalkannya berdasarkan nash, tapi dengan

qiyas. Sementara ketetapan Nabi $ bahwa cukup baginya tayammum

dengan cara tersebut, dan apa yang tadi kami jelaskan bahwa bila dia

melakukan itu, maka berarti dia melakukannya dengan qiyas padanya,

bukan dengan nash.

Ketiga: Redaksi lk U-*.i;6'ot (mengatal<an dengan kdua

tanganmu sepefii rn) merupakan penggunaan J:yil (perkataan) pada

makna ]i4it (perbuatan). Mereka mengatakan, bahwa orcmg-oftmg fuab

biasa menggunakan l'yilt (perkataan) pada setiap makna 'S;$t

(perbuatan).

Keempat: Redaksi i|r*t5'g;t {*|&3\iU:* i (kemudian

beliau manepukl<an kdua tangannja ke tanah safu kali tepukan) adalah

dalil bagi yang mengatakan bahwa cukup sekali tepukan untuk

,mengusap wajah dan kedua tangan.lu Dan kepadanya kembalinya

hakikat madzhab Malik, karena dia mengatakan, "Hendaknya dia

mengulang kembali di wakfu yang sama apabila dia melakukan itu."

Sedangkan pengulangan pada waktunya menunjukkan cukupnya

perbuatan itu bila benar-benar terjadi. Sementara madzhab Syafi'i

berpendapat, bahwa harus dengan dua kali tepukan, yaifu safu tepukan

Lt7 Dernikian png dikatakan oleh Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Atha'
dan Makhul. lbnu HaJar mengatakan dl dalam Al Fath, "hnu Al Mundzir
menukllnln dari Jumhur ulama." Dan dia memilihnyn, dan ini merupakan
pendapatnya mayoritas ahli hadits.
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unfuk wajah, dan safu tepukan lagi unfuk kdua tangan, berdasarkan

hadits yang di dalamnya menyebutkan, "TaSammum ifu dua tepukan,

gifu tepul<an unfuk wajah dan tepukan unfuk kdua tangan. '118 11*ru

saja itu tidak dapat menandingi hadits ini pada tingkat keshahilrannya,

dan hadits yang seperti itu fidak dapat menyanggah hadits yang seperti

ini

Kelima, Redaksi'r4+1t r-f. *6i,*olr r)tjqg''#'i
lkanudian mengtapkan gng kiri ke bngan Wng kanan, sqta
punggung kdua bngannrya dan wjahnWl. Di sini didahulukan lafazh

"mengusap kedua tangan" daripada "mengusap wajah," tapi dengan

menggunakan huruf sambung wawu, dan ini tidak mengindikasikan

pengurutan. Dernikian bunyrnya di dalam riwayat ini. Sedangkan di

dalam riwapt lainnya: yrit'#Fj &onuaian mengusapkan pada

wajahnya), dengan menggunakan lafazh ij, O* itu mengindikasikan

pengurutan. Maka berdasarkan ini disimpulkan bahwa mengurutkan

kedua tangan setelah wajah di dalam wudhu fidaklah wajib, karena bila

ditetapkan demikian di dalam tayammum, maka demikian juga

ditetapkan di dalam wudhu, karena tidak ada yang mengatakan berbeda.

118 .l/asr\ hadits ini tidak terdapat di dalam naskah aslinya.

HR. Abu Daud dengan sanad dha'if, l<arena rotasinya bertopang pada

Muhamamd bin Tsabit. Abu Daud berkata, "Tidak seomng pun yang me-

mutaba'ah Muhammad bin Tsabit. Dan dia dl-dha'ifl<an oleh Ibnu Ma'in, Al
Bukhari dan Ahmad bin Hanbal." Al Hafizh mengatakan di dalam Al Fath,
"Hadits-hadits yang menyebutkan tentang sifat tayammum, tidak ada yang

shahihselain hadits Abu Juhaim dan Ammar, adapun selain itu adalah dha'if,
atau diperselisihkan tentang status natfu'dan mauqufnya. Yang niih adalah

^ tidak mar{u'. Adapun hadits Abu Juhaim, dikemukakein dengan menyebutkan

kedua tangan secara global (samar). Sementara hadits Ammar dikemukakan

dengan menyebutkan kedua telapak tangan di dalam Ash-Slnhllnin."
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Keenam' Kalimat ,$3 b'-b (punggung kedua tangan)

mengindikasikan cukupnya mengusap tangan di dalam tayammum

(yakni sampai pergelangan), demikian madzhab Ahmad. Sementara

madzhab AsySyafi'i dan Abu Hanilah, bahwa tayammum hingga sikut,

dan di dalam hadits Abu Al Juhaim disebutkan: 'Pt * b' ,,La olrltl
#-rir *,4'{;i ,),,4, jb'# @ahwa Nabi g bertayammum pada

dinding, lalu beliau mengusapkan pada wajahnya dan kedua tangannya).

lalu mereka bersilang pendapat mengenai kemutlakan lafazh Lit,
apakah itu menunjukkan telapak tangan (telapak dan punggungnga;

yaifu hingga pergelangan), atau hingga sikut (yakni lengan bawah), atau

menunjukkan anggota fubuh ini secam kesduruhan hingga ketiak (Vakni

termasuk lengan atas)? Suatu kaum menyntakan, bahwa ifu diartikan

sebagai "telapak" (yrfui telapak dan punggungnya; yaifu hingga

pergelangan) dalam keadaan diungkapkan secara mutlak, sebagaimana

di dalam firman Allah S: qF: rifi-l nMaka potonglah tangan

keduany. '(Qs. Al Maa'idah [5t: 361. Dan disebutkan pada sebagian

riwayat hadits Abu AI Juhaim: *t)ti'.]+t#Pj*Vh, slb'rfi
(Bahwa beliau S mengusap wajahnya dan kedua lengan bawahnya

lsampai sikutD. Sedangkan ynng disebutkan di dalam Ash=Slnhih *itil
(dan kedtn
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ht -V ultbl :Liib?nr of",l' + / /:c r -YA

,q+:4\t;Ll'"#x-V ,Lx-'.-+Li ,lG ,t;t #
ffi a:r*j tit*; b\\r d:+ r,p i4 f')t'-U
"J--i'C3, 

ir:., A +lr,:JAi i*ar k r:i ef > .V,,

,Jg y7 JQ'utrt orst,Gtililtt+zft,# *\
laia u$t jt'$:,

38. Dari Jabir bin Abdullah rg: Bahwa Nabi Slibers abda, "Aku

telah dianugerahi lima hal gng tidak pemah dianugerahkan kepada

seoftng nabi pun sebelumku: Aku ditolong dengan rasa takut (pada

musuh) sejauh perjalanan afu bulan. Dijadikan bumi untukku sebagai

tetnpat sujud, dan alat bersuci, maka oftng mana pun dari umatku yang

mendapati (unkfu) shalat, mal<a hendakn5n dia shalat. Dilahalkan harta

mmpasan perang bagiku, dan tidak pemah dihalall<an bagi seorang pun

sebelumku. Aku dibert syafaat. Seorang nabi diufus secara khusus

kepada kaumn5a, sedangkan aku diufus kepada semua 1n2ns"iu."tl9

Penjelasan:

Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram (fi*l -dengan fathah

pada haa ' tanpa titik, lau setelahnya raa' tanpa titik- Al Anshari fu-

119 HR. Al Bukhari dengan redalsi ini di lebih dari satu tempat; Muslim,
pembahasan: Shalat; An-Nasa'i secara lengkap, pembahasan, Thaharah, dan

secara ringkas hanp sebagiannya saja, pernbahasan: Shalat.

Hd ihr terjadl saat perang Tabuk, pihr perang terakhtr yang diikufl oleh
Rasulullah $.
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Salami (pfuU -dengan fathah pada siin dan laanr, penisbatan kepada

Bani Salimah (iili #-) -d"r,gan kasrah pada laanr, yang berjulukan

Abu Abdullah. Dia meninggal pada tahun 61 Hijriyah, dalam usia 91

tahun.

Pembahasan mengenai haditsnya ini dari beberapa segi:

Pertama: Sabda beliau #, tL,l;'cJlbf (Aku telah dianugerahi

lima hal1, ini penyebutan keutamaan-keutamaan yang dikhususkan bagi

beliau tanpa nabi-nabi lainnya, semoga kesejahteraan dilimpahkan

kepada mereka. Zhahimya menunjukkan bahwa masing-masing dari

kelima hal ini tidak pernah dimiliki oleh seorang pun sebelumnya.

Namun hal ini tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa Nuh AS -
setelah keluar dari bahtera- diutus kepada semua penduduk bumi,

karena memang saat ifu tidak ada lagi yang tersisa kecuali orang-orang

yang beriman bersamanya, dan sebelumnya beliau memang diufus

kepada mereka; karena keumuman dalam kerasulan ini tidak terjadi

demikian pada asal pengutusannya, akan tetapi menjadi demikian

statusnya karena peristiwa yang terjadi saat itu, yaifu terbatasnya

manusia yang ada saat ifu karena binasanya manusia. Sedangkan Nabi

kita #, keumuman risalahnya (kerasulannya) merupakan asal

pengufusannya. lain dari ifu, keumuman risalah ini mewajibkan

penerimaannya secam utnurn bagi asalnya maupun cabangnya. Adapun

tauhid dan memurnikan ibadah bagi Allah &, maka hal ini bersifat

umum pada sebagian nabi, walaupun pelaksanaan cabang-cabang

syariat-Nya tida[ bersifat umum, [karena sebagian dari nabi-nabi

terdahulu ada yang memerangi selain kaumnya karena syirik dan

penyembahan selain Allah &t. Seandainya tauhid tidak wajib bagi
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mereka dengan syariatnya atau syariat nabi lainnya, tentu mereka tidak

diperangi dan tidak dibunuhl.120 Bisa juga dakwah tauhid bersifat

umum, namun melalui lisan para nabi yang sangat banyak, sehingga

berlakulah taHif ini terhadap sernua manusia walaupun dakwah ini tidak

bersifat umum bila dilihat dari seorang nabi saja.l2t

Kedua, Sabda beliau $,',*blt t')ur'o'.4 (Aku ditolong

dengan msa takut [pada musuh), yaifu rasa gentar dan takut akan

kemungkinan furunnya marabahaya. Kekhususan yang difunjukkan oleh

lafazh hadits terikat dengan kadar masa ini. Dari situ difahami dua hal;

Pertamaz Tidak menafikan adanya rasa takut dari selainnya minimal

dalam jarak tersebut. Kedua: Tidak terdapat hal itu bagi selainnya'

dalam jarak yang lebih banyak dari itu, karena hal itu disebutkan di

dalam benfuk redaksi keutamaan dan kekhususan, dan ifu sesuai dengan

disebutkannln tapal batasnya.

lain dari itu, jika terdapat bagi selainnya dalam jarak yang lebih

banSpk dari itu, maka terjadi kesamaan dalam hal rasa takut dalam jarak

tersebut, sehingga hal itu menafikan kekhususannya.

Ketiga: Sabda beliau #, t:ra3',-;r't\i A'*i (Dijadikan bumi

untukku sebagai tempat sujual. Asal makna .talJlt adalah lyailt gi
(tempat sujud), kemudian secara hadisi digunakan sebagai sebutan

Lzo Apa yang di antara dua tanda lnrmng siku tidak terdapat di dalam naskah

aslinyn.
LzL Al Qur'an jelas menyatakan bahwa dasar dalnvah semua msul adalah tauhid

dan mengesakan Allah dengan melaksanakan berbagai ibadah kepada-Nya,

dan bahwa semua rasul ifu diutus kepada kaumnya dengan menlnmpaikan,
"Janganlah lcalian manlmnhh kednll Allah. Hendalmg kabn bqbkwn
kepada Allah, dan ptuhltah alu."Danftrnganlah kalian menyembah Atlah

kecualt dengan apa lang Allah sprlatkan.
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tempat yang dibangun untuk shalat dimana sujud dilakukan di dalamnya.

Berdasarkan ini, lafazh Lrj;jl di sini memungkinkan untuk diartikan

sebagai bentuk bahasa, yaitu: Dijadikan untukku semua bumi sebagai

masjid, yaifu tempat sujud, yaitu tanpa mengkhususkan sujud hanya

pada tempat-tempat tertentu saja darinya tanpa yang lainnya. Bisa juga

sebagai kiasan tentang tempat yang dibangun unfuk shalat, karena

ketika shalat dibolehkan pada semuanya, maka semua ifu bagaikan

masjid di semua ifu. Maka penggunaan sebutan masjid untuk ifu
merupakan kiasan penyerupaan.Yang mendekati penakwilan ini: bahwa

zhahimyd, yang dimaksud itu adalah tempat-tempat untuk shalat secara

umum, bukan unfuk sujud saja, karena tidak ada nukilan yang

menyebutkan bahwa umat-umat terdahulu mengkhususkan sujud saja di

suafu tempat tanpa tempat lainnya.

Keempat: SaMa beliau #, $t4s (dan alat bersuc). lni

dijadikan dalil untuk hal-hal berikut:

Pertama: Bahwa 'yJiriit adalah yang mensucikan bagi ynng

lainnya. Alasan pendalilannya, karena beliau menyebutkan

kekhususannya yang dinyatakan sebagai alat bersuci, yaitu yang

mensucikan. Jika ]*LJl ini berarti ),iltty."S zuci), maka tidak terdapat

kekhwusan, karena sucinya bumi bersifat urnum bagi semua umat.

Kedua Ini dijadikan ddil bagi png mernbolehkan taSnmmum

dengan sexnua bagran bumi karena ketrmuman sabda beliau, ,1)+
6t43 $q:;'$\i (Dijaditan bumi untul*u sebagai tempt sujud dan

alat bersuc). Orang-orang lrang mengkhususkan tayammum dengan

tanah berdalil dengan apa lrang disebutkan di dalam hadits lainnSn:

6rlL riI WJ"*irt ldan dijadit<an tanahng sebagai alat bercuci fugi
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kita), ini bersifat khusus sehingga yang umum harus dibawakan

kepadanya, dan pengkhususan kesucian adalah dengan tanah.

Pandangan ini disanggah dari beberapa segi; Di antaranya, ryl
bulmn sinomim 'qrit, dan dinyatakan bahwa 9k ,y tJ Uanan setiap

tempat) adalah apa yang mengandung tanah atau lainnya yang

ma'rdekatinya.

Di antaranya juga: bahwa ihr adalah pengertian dari sebuah

julukan, yaitu pengaitan hukum dengan tanah, sedangkan pengertian

sebuah julukan adalah lernah menurut para ahli ushul, dan mereka

mengatakan, "Tidak ada yang mengatakan ifu kecuali Ad-Daqqaq."

Ini bisa dijawab, bahwa di dalam hadits ini terdapat indikator

tambahan yang tidak sekadar mengaitkan hukum dengan tanah, yaifu

pemisahan lafazh antara menjadikannya sebagai tempat sujud dan

menjadikan tanahnya sebagai alat bersuci sebagaimana yang disebutkan

di dalam hadits tersebut.l22 Pemisahan di dalam redaksi ini

menunjukkan pemisahannya dalam segi hukum, jika tidak, tentu salah

satunya akan dirangkaikan kepada yang lainnya secara redalsi,

122 HR. Muslim dari hadits Hudzaifah dengan lafazh: 'd*'tria-l;V't\i 4*
()$qJ (Dijadil<an bumi untukku sebagai tempt sujud dan dihdit<an

tanahnya sebagai alat bercucl. Jadi beliau memisahkan hukum antara
statusnyn sebagai tempat sujud dan stafusnya sebagai alat bersuci, lrang mana
beliau mengaitkan masjid dengan bumi, dan kesucian dengan tanah.
Seandainya selain tanah mencukupi fuakni sah unfuk bersuci), tentu beliau
merangkaikan kepadanp sebagaimana png disebutkan di dalam hadits bab
ini. Pemisahan ini menguatkan kekhr.rsusan tanah dengan penytrclan, narnun
yang leblh utama adalah menrbarlnkan ini kepada hadits bab ini, berdasarkan
firman Allah di dalam apt-N5a, tQ "Tanah gnng bik (sucl)." (Qs. An-

Nisaa' [4]: 43; Al Maaidah [5lr 5). Karena yang benar mengenai pengertian

LLtr menurut orar€-omng Amb fashih adalah permukaan bumi.
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sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits yang dikemukakan oleh

pengarang.

Di antaranya juga: Bahwa hadits tersebut yang mengkhususkan
'rS..lt sebagai alat bersuci, bila dianggap bahwa maknanya diamalkan,

tentu hadits lainnya secara tekstual menunjukkan bagian-bagian bumi

lainnya sebagai alat bersuci, yaitu sabda beliau #, t3-x&|tt t:r4ii (sebagai

tempat sujud dan alat bersuci. Jika pada selain tanah ada kontradiksi

antara pengertian makna yang mengindikasikan bukan sebagai alat

bersuci, dan pengertian teks yang mengindikasikan sebagai alat bersuci,

maka teks didahulukan daripada makna.

Mereka mengatakan, bahwa maknanya mengkhususkan

keumuman, sehingga prioritas ini tidak berlaku bila maknanya benar di

sini. Sebagian mereka mengisyaratkan kebalikan kaidah ini, yaitu

mengkhususkan yang urnum dengan makna. Kemudian -setelah semua

ini-, hendaknya anda mernperhatikan makna apa yang telah

dikemukakan tentang perlunya pengkhususan terhadap kontradiksi

antara yang khusus dengan yang umum pada posisinya.

Ketiga: Sebagian ulama madzhab Malik menyimpulkan darinya,

bahwa digunakannya lafazh ')4 (penyuci; alat bersuci) bukan karena

dikaitkan dengan hadats ataupun kotoran. Dia berkata, "sesungguhnya

iuuUr(tanah yang baik) terkadang disebut \* Autbersuci), tapi bukan

dari hadats dan bukan pula dari kotoran, karena tayammum tidak

menghilangl<an hadats." Demikian atau yang senraknan5n. Dan ini

dijadilen sebagai jawaban atas pendalilan ulama madzhab Syafi'i yang

menyatakan najisnya mulut anjing, berdasarkan saMa Nabi $, :$l')#
$'riJ-llf t-jffr * ei $ ,jr;;l (sucinw bejana atah seomns katian

apabila anjing menjilat padanp adalah dengan mancucinya tujuh kall,
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maka mereka mengatakan, bahwa lafazh ')4 digunakan (sebagai

penyuci) dari hadats atau kotoran. Namun tidak ada hadats pada bejana,

maka jelaslah berarti itu (penyucian) dari kotoran.

Penjawab yang bermadzhab Maliki ini menepiskan pembatasan,

dan dia berkata, "sesungguhnya lafazh '):4 digunakan dalam

mernbolehkan penggunaan, sebagaimana pada tanah, namun tanah

tidak menghilangkan hadats, sebagaimana yang kami katakan. Sehingga

saMa beliau *,i*t rq')j* (Sucin5a bejana atah atu dari katianl

digunakan dalam membolehkan penggunaannya, yaifu: Bejana,

sebagaimana dalam tdyammssl. " 123

Menurutku, mengenai masalah ini ada catatan, karena

tayrammum -walaupun kami katakan bahwa itu tidak menghilangkan

hadats-, namun ifu digunakan karena hadats, yaitu yang meruajibkan

dilakukannya adalah hadab. Jadi perlu dibdakan antara perkataan

kami, "Sesungguhnya ifu karena hadats," dan perkataan kami,

"Sesungguhnya itu tidak menghilangl<an hadats." Rasanya hal ini telah

dikernukakan, atau sebagiannya

Kelima, Sabda beliau &,'f-4;i)lilr tktil ,€t'u f,t6
(malra otiing mana pun dari umatku 5mng mendapati [wakful shalat,

mal<a hendakn5a dia shalafl. Ini termasuk yang dijadikan dalil yang

menunjukkan keumuman tayammum dengan bagian-bagian bumi,

karena sabda beliau *, hj6fi lomng manapurl)merupakan ungkapan

umurl, termasuk di dalamn5n orang yang tidak menemukan tanah dan

mendapati bagian lainnya dari bumi. Gang yang mengkhususkan

tayammum dengan tanah perlu mengemukakan dalil yang

123 Jawaban tentang ini telah dikemukakan pada pembahasan: Najisnya anjing,
silakan meruiuk kepadanya.
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mengkhususkan keumuman ini, atau mengatakan, bahwa hadits ini

menunjukkan untuk shalat,124 dan aku mengatakan demikian. Maka

orang yang tidak menemukan air dan tidak juga tanah, maka hendaknya

dia shalat dengan keadaannya ifu. Demikian aku berpendapat

berdasarkan konotasi hadits, hanya saja disebutkan didalam riwayat lain:
,t ..2 tt ti t,o1'o:r'F-U)l*'r:4 (maka dia telah merniliki alat besucinya dan tempat

,uiudnyu|, sedangkan hadits itu bila jalur-jalumya sama maka

sebagiannya menafsirkan sebagian lainnya.

Keenam, Sabda beliau, 'C$r;'c-lrft (Dilahalkan harta

mmpasan pemng bagih), kernungkinan maksudnya adalah bolehnya

mempergunakannya sesuai kehendak beliau, dan mernbagi-bagikannya

sesuai yang beliau kehendaki, sebagaimana di dalam firman Allah &,

atilrl,nrt3 -:,fr lfit?"S;1r, $ Iffir$ iCVi & -lfi-y

{@ iiiri'ifrir+Yr"'P;

t24 1(ur.nu redaksi haditsnyn' '#$i*'ar,*St @endapti finktuJ shalat, mal<a

hendalmg dla slmkl, dan beliau tidak mengatakan, "Maka hendaknya

bertaSrammum lalu shalat." Ibnu Halar berkata, "Tidak dikatakan bahwa ifu
khtrsus untuk shalat, karena kaml mengatakan, bahwa redaksi hadits Jabir

ringkas. Sementara dalam riwayat Abu Umamah yrang dikemukakan Al
Baihaqt ada tambahan : t#1 t:ttil 7i\i'o. zirJ * lt'itbt,l,it'uF, o-t.

lmal<a orug mana pun dari umatku jang mendabngi shaht sernentara dia

tidak menenukan air, mal<a dia menemukan bumi sebgai alat besuct dan

tetnpt suJuQ. Dalam riwapt Ahmad disetrutlon: 'Vtft*'&i @al<a dia

telah mernillkl alat bauclqa dan tetnpt sujudnydl. Dalam riwayat Amr bin
Syu'aib disebutkan, |4-,-)|*3tiy*\ n:kll[{j6 fuaAa dlmana pn aku

mendaptkan [waktul shalat, maka aku metgusap dan slnbrt."

193IhkamulAhkrm



" Mere menaryalan kepadamu tentang (pembagian) harta

rampsan perang. I{atakanlah,'Harta rampasan pemng itu kepunyaan

Allah dan Rasul'." (Qs. ru Anfaal [8]: 1).

Kemungkinan juga maksudnya adalah: Tidak ada harta

ghanimah pun yang dihalalkan bagi selain beliau dan umahya. Pada

sebagian hadits juga zhahimya mengindikasikan akan hal itu.

Kemungkinan yang dimat<sud dengan "harta rampasan perang" ini

adalah sebagiannya, karena pada sebagian hadits disebutkan: g',yti
'u--,VJ (dan dihalalkan bagi tdb seperlimanyal, atau sebagaimana yang

beliau sabdakan, yang diriwayatkan oleh hnu Hibban di dalam kitab

Shahibnya.

Ketujuh: Sabda beliau *, ebUSt'r*bli (Aku diben q7afaaf,.

penggunaan atif dan laam rni menunjukkan ta rif (tdah diketahui),

sebagaimana di dalam firman Allah #r, ly:jt'O*l,;ta "Maka Fim'un

mendurhakai Rasul itu." (Qs. Al Muzzammil [73]' 16). Dan ini

digunakan juga untuk menerangkan hakikat, seperti ungkapan: ,- h:j,
ifA'u flelaki lebih baik daripada perernpuan), dan 1:,4t b? n$t
(kuda lebih baik daripada keledai).

Jika ditetapkan demikian, maka kami katakan: Yang lebih

mendekati kebenaran, bahwa yang terdapat di dalam sabda beliau $,
tbti;Jt Wli (Aku dibert sSafaati adalah menunjukkan telah diketahui,

yaitu apa yang telah diterangkan oleh Nabi # y*S berupa syafaat

'uzhma (syafaat agung), yaitu syafaat beliau untuk meredakan beban

manusia karena lamanya berdiri akibat laman5n penghisaban mereka.

Yaitu syafaat yang dikhususkan bagi Nabi Sr. Tidak ada pertedaan

pendapat mengenai hi, bahkan tidak pula diingkari oleh kaum

Mu'tazilah. Spfaat-sSnfaat akhirat ada lima; Pertana: SSnfaat ini.
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Telah kami sebutkan kekhususan Rasulullah r$ dengannya dan tidak

ada perbedaan pendapat mengenai ini. Kedua, Syafaat untuk

mernasukkan orang-orang ke dalam surga tanpa hisab. Ini juga

disebutkan sebagai syafaat Nabi kita $, tapi aku tidak mengetahui

apakah ada atau tidak ada pengkhususannya bagi beliau dalam syafaat

ini. Ketiga: Orang-orang yang telah ditetapkan neraka, lalu diberi

syafaat agar mereka tidak masuk neraka. Syafaat ini juga tidak khusus

bagi beliau. Keempaf: Orang-orang ]/ang telah masuk neraka, lalu

diberi syafaat agar keluar darinya. Syafaat ini telah pasti tidak hanya

dikhususkan bagi beliau, karena disebutkan secara shahih di dalam

hadits, bahwa itu termasuk syafaatnya pam nabi dan malaikat. Dan telah

disebutkan juga, bahwa saudara-saudara dari kalangan orang-orang

beriman dapat memberi syafaat. Kelima, Syafaat setelah masuk surga

untuk tambahan derajat bagi pam penghuninya. Ini juga tidak diingkari

oleh golongan Mu'tazilah.

Maka disimpulkan dari ini, bahwa di antara syafaat-syafaat itu

ada yang diketahui kekhususannya, ada juga yang diketahui tidak ada

kekhususannya, dan ada juga yang mernungkinkan keduanya, sehingga

alil dan laam tersebut tidak menunjukkan keumuman. Jika Nabi ,$
pemah memberitahukan kepada para sahabat tentang syafaat kubra

yang dikhususkan bagi beliau, yraitu di antara kelima macarnnya

sebagaimana yang kami kernukakan tadi, maka alif dan laam tersebut

menunjukkan untuk hal yang telah diketahui. Tapi bila tidak pemah ada

pemberitahuan itu sebelum hadits ini, maka kemungkinan alif dan laam

ini unfuk rnenerangkan sebuah hakikat, dan ifu mernaksudkan syafaat

tersebut, karena saat ifu bagaikan yang mutlak, maka penempatannya

cukup dengan kata funggal.
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Anda tidak bisa mengatakan: Tidak perlu memaksakan

keterangan ini, karena di dalam hadits ini han5n disebutkan: '{bb
ebV ':Jt (Aku diberi s5nfaat1. Dan kelima macam ynng anda sebutkan itu

semuanya diberikan kepada beliau &f, rnaka hendaknya lafazh itu

diartikan secara urnum.

Karena lorni katakan: Kriteria pada kelima hal yats dikhususkan

bag Nabi S ini, walaupun lafazhnya mutlak, narnun apa lnng
mendahului redaksinlp menunjukkan kekhr.rstrsan, yaitu saMa beliau $,
#'bt'#.i Uang frdak pqrTah dianugemhkan kepada s@rang ptn

sebelumhl

Adapun sabda beliau, l:li jt*;i H' tt'& I tS*-"g nabi diutus

sffift, l<husus kepda launngal, pernbahasannya telah dikernukakan di

awal pernbahasan hadits iru. Wattahu a'lam.

BAB HAID

:;,JJL ,-j'4;+" lf ,*.i,r ,rr-r qGir -rq
L;Gf ,';Llxtal;,uut *:r rlL iu' & 4t $t;
,t,lu- 

' 
,tt;tLst Ot 6: ,',i-s U,s\,1 'j6 tiyllr

."b3,#t i ,W'W*3 #
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l$,t'rt Gi';$ ,!'^Lbit *i rit; ab\sulfij ,yt2 e:
,*iiltt * *v 6)i',-^; s$

39. Dari Aisyah @: Bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy

bertanya kepada Nabi $, dia berkata, "Sesungguhnya aku istihadhah

maka aku tidak pemah suci. Haruskah aku meninggalkan shalat?"

Beliau bersabda, "Tidak, saungguhnya ifu adalah pembuluh danh.

Akan tetapi, tinggalkanlah shalat sekadar hari-hai yang biasanya engkau

haid padanya, kemudian mandilah dan shalatlah."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Dan bukan haid. Karena itu jika

datang haid, maka tinggalkan shalat Fdanta, dan bila telah berlalu

l,radamya, maka cucilah danh darimu, 4u, t6u1u11u1r."L25

Penjelasan:

Pembahasan tentang hadits ini dari beberapa segi:

Pertama: Dikatakan ifTt *edan -',rbo-9,s - if;l'*W
ti€i:, llaii l-hb apabila darah mengalir darinya (wanita) pada

waktu tertentu. Bila terus berlanjut hingga di luar wakfu kebiasaannya

maka dikatakan 'c.:;r.2,!-i, dan si wanita ifu disebut ";p1;*1. Al Harawi

menukil dari Ibnu Arafah126, bahwa dia berkata, "'44-*dr dan l*-jir
adalah berkumpulnya darah ke tempat tersebut. Dari pengertian ini

L25 HR. Al Buldrari di lebih dari satu tempat; Muslim, pembahasan: Thahamh;

Abu Daud; An-Nasa'i serta At-Tirmidzi, dan dia mengatakan, "Hadits ini
hasan shahlh."

126 yu11u Ibnu Nafthawaih An-Nahwi.
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mal<a gb:At (telaga) disebut ',P'*, karena berkumpulnya air di

dalamnya."

Al Farisi mengatakan di dalam Majmalnya -setelah menukil apa

yang kami sebutkan tadi-, "lni kekeliruan yang nyata, karena ,e'y;rlt
termasuk kata yang memiliki wEtwu. Dikatakan 'e*t -'r*a artinya

bf criSit (aku mernbuat kolam). Dan dikatakan 'rUtVt;"A'l apabila

air itu berkumpul. Sedangkan wanita haid disebut'r;A.ui ketika

mengalimya darah darinln, bukan ketika berkumpulnya darah pada

rahimnya. Demikian iuga'136&jl| (unnita mustahadhahl, disebut

demikian ketika terus menemsnya alirah darah darinya. Jika dinyatakan

bahwa ',At diambil dari kata ,ytdt, maka ini salah, baik secara lafazh

maupun makna. Aku tidak tahu bagaimana bisa dinyatakan demikian?"

Apa yang dikatakannSn dari segi makna itu tidak p6fi,127

karena kondisi ifu fidak dibantah kernungkinan untuk digunakan lafazh

"berkumpul," apalagi pada sebagian kondisi tertenfu.

Kedua: # f (AUu Hubaisy), dengan dhammah pada haa'

tanpa titik, lalu setetahnya baa' ber-fathah sebagai huruf kedua,

kernudian 5ma' sebagai huruf terakhir yarrg ba-sukun, kernudian slzlh

bertitik. Yaitu Abu Hubaisy Al Mathlab bin Asad bin Abdil tJzza. Pada

sebagian besar naskah Shahih Muslim dicantumkan: Atrdul Muththalib,

itu adalah kekeliruan pada mereka, gmg benar adalah: AI Mathlab,

sebagaimana yang kami sebutkan.

127 Yakni, bahwa apa yang disebutkannya dillhat dari segi perbedaan antara
kedr.ranp adalah benar secara lafazh, tapi tidak se@ra makna. MalG dalil
(bukU)yang disebutkannya mengenal p€rbdaan ini Udak menrastkan ltu.
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Ketiga: Lafazh 'ob6;Jl bku istihadhah), tentang makna

btihadhahtelah dikemukakan. Dari pengertian itu dikatakan '**!-i
6'lriir lwanita itu istihadhahl, dalam bentuk bina' lil maf'ul (kalimat pasif),

dan fi'l (kata kerja) ini diungkapkan dan bentuk lil fa'il (kalimat aktifl,

sebagaimana ungkapan, iLd' g,Ljf (wanita itu nifas), aan ijr,'ir '{4
(unta itu melahirkan). Asal kata ini da;';aJi)t,dan huruf-huruf tambahan

yang menyertainya adalah untuk mubalaghah (menunjukkan sangat

[hiperbola]), seperti ungkapan: 9*A,l ] taiu," di tempat), kemudian

ditambah untuk mubalaghah sehingga dikatakan: '.A; ',"t (menetapi).

Dikatakan irr-i3r 'r-Jj;l (tempat itu berumput), kemudian ditambahi

untuk mublaghah sehingga dikatakan: \ ?':t?b (dipenuhi banyak

rerumputan). Banyak sekali tambahan-tambahan pada fi'l yang

mengandung makna ini.

Keempatr ir@t digunakan setara dengan ijr!,3 r (kebersihan),

yaifu secara bahasa. Digunakan dalam penggunaan pen5ruci, sehingga

diliatakan: ,s*itW)*ir (wudhu adalah thaharah kecil), da., i..tjr
6:r,-5 i:4 (mandi adatah thaharah besar). Digunakan juga dengan

malisud hukum syar'i yang terlahir dari penggunaan pen5ruci, sehingga

orang yang telah terbebas dari penghalang hadatsdisebut: b4 ,P'i
(dia dalam keadaan suci), dan orang yang belum terbebas dari itu
disebut: $W t ,P'$ (dia dalam keadaan tidak suci).

Karena demikian, maka kami katakan, bahwa redaksi '$t'Li
(maka aku tidak pqnah sua) diartikan dengan pengertian bahasa, dia

menggunakan lafazh ini unfuk menyatakan tidak adanya kebersihan dari

darah, karena saat ifu kaum wanita tidak biasa menggunakan alat

199IhkamulAhkam



bersuci, dan juga belum mengetahui hukum syar'inya, karena itu dia

datang untuk menanyakan hal itu. Makd jelaslah ini diartikan sebagai

pengertian bahasa, kemudian hakikatnla adalah berkelanjutannya darah.

Demikian pengertian sebagian orang. Tapi memungkinkan juga untuk

diartikan sebagai mubalaghah (menunjukkan sangat) dan majaz dalam

perkataan orang Arab, karena sangat banyaknya berkesinambungannya,

dimana sangat dekatnya sebagiannya dengan sebagian lainnya.

Kelima: Redaksi sbt-Llr Ltl-jlt lHaruskah aku meninggalkan

shalaQl, ini pertanyaan tentang berlanjutrya hukum haid dalam kondisi

terus-menerusnya darah keluar. Ini merupakan perkataan orang yang

meyakini bahwa wanita haid dilarang melakukan shalat.

Keenam' Sabda Nabi $,'Or:U.s 6rl .I (Tidak, sesunggahrya

itu adalah pembuluh damh) menunjukkan bahwa shalat tidak boleh

ditinggalkan oleh orang yang terus mengeluarkan darah karena luka,

atau karena dorongan penyakit, sebagaimana yang dilakukan Umar rg,

yang mana dia melaksanakan shalat sementara lukan5n mengeluarkan

darah. Sabda beliau W,"r|-g CUi 6ll $esunggwhnya itu adalah pembulul.

darah), zhahimya adalah memancamya damh dari pembuluh darah.

Disebutkan di dalam sebuah hadits: '.-Ut'6'r+ (pernbutuh darat.

memancarl. Kemungkinan juga merupakan majaz pen!,amaan ltasybili,
jika sebab istihadhah itu banyaknya jumlah darah, dan keluamya dar:

tempat keluamya haid yang biasa.

Kefujuht Hadits ini menunjukkan bahwa wanita haid haru:

mer:inggalkan shalat tanpa harus mengqadha, ini menrpakan ijma dar

kalargan ulama kontemporer dan salaf mengenai keharusar

mer*rggalkannya dan tidak wajib mengqadhanya. Tidak ada grang

menyelisihi ketenfuan tidak harus mengqadhanya kecuali golongar
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Khawarij. Memang sebagian salaf menganjurkan wanita haid bila

memasuki waktu shalat agar berwudhu dan menghadap kiblat, serta

berdzikir kepada Allah &,128 namun hal itu diingkari oleh'sebagian

mereka.

Kedelapan: Sabda beliau 0, L+l i#€i 93 *ir 1fri;ti
(sel<adar hari-hai yang biaanSn engkau haid pdanya). ini dikembalikan

kepada hari-hari kebiasaanngn. Wanita musahadhah it bisa jadi

sebagai wanita Snng baru merrgalami haid, atau sudah terbiasa, rnasing-

masing dari keduanya bisa mernbedakan (antara darah haid dan darah

lainnya)atau tidak bisa membedakan. Demikian keempat macamnln.

Hadits ini dengan lafazhnyra menunjukkan bahwa wanita ini

sudah terbiasa haid, berdasarkan sabda beliau &, ..C'g6iifi aTiat gS
:-4ti;ra€,t # UnS7all<atltah shalat sel<adar hari-hari png biasanjn

engkau haid WdanW). ini mengindikasikan bahwa wanita itu merniliki

hari-hari tertentu dimana dia haid padanya. Di dalam lafazh yang

terdapat di dalam riwayat ini Udak ada yang menunjukkan bahwa wanita

itu dapat membedakan atau tidak dapat mernbedakan. Jika di dalam

riwayat lainnya untuk hadits ini ada hal yang menunjukkan dapat

membedakan -tanpa ada yang menyelisihinya-, maka itulah

keadaannya, tapi bila tidak ada, maka riwayat ini duadikan dalil oleh

orang yang berpendapat untuk mengembalikannya kepada hari-hari

kebiasaannya, baik dia dapat mernbedakan ataupun tidak dapat

mernbedakan. Demikian pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah dan

salah safu dari dua pendapat AslrSyafi"i.

128 Tidak ada dalil unfuk itu, baik dari Al Kitab maupun As-Sunnah, dan tidak
pula dari amalan seorang sahabat pun.
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Berpedoman dengan ini dilandasi oleh kaidah ushuliyah, yaitu

apa yang dikatakan, "Sesungguhnya meninggalkan perincian dalam

kasus-kasus kondisional yang disertai dengan kemungkinan, menempati

posisi keumuman perkataan." Mereka memberinya contoh dargan

saMa Nabi $ kepada Fairuz -yang merneluk Islam dalam keadaan

beristerikan dua wanita bersaudara-, .;j.+ @?, Pitihlah mana saja

dari antam kduanya 5ang engkau maQ,l?9 tanpa merincikannya,

apa&ah akad atas keduanya secaftr berurutan ataukah bersamaan.

Demikian juga kami katakan di sini: Ketika wanita ini menanyakan

tentang hukumnya dalam istihadhah, dan Rasulullah $ tidak merincikan

apakah statusnya dapat membedakan ataukah tidak, maka ini menjadi

dalil bahwa hukumnya bersifat umum yang berlaku bagi yang dapat

membedakan dan yang tidak dapat membedakan. Sebagaimana yang

mereka katakan mengenai hadits Fairuz yang dikemukakan itu.

Kernudian di sini juga patokannya dikembalikan, yaitu bahwa boleh jadi

Rasulullah $ mengetahui kondisi yang terjadi, lalu beliau menjawab

berdasarkan apa yang beliau ketahui. Dernikian juga di sini dikatakan:

Boleh jadi juga beliau mengetahui kondisi tentang dapat membedakan

atau tidaknya.

Sabdanya di dalam riwa5nt lain: i:zAt'c.iif rif ,1:aal|.'fii

d 'e tilJr ui +iti, r;,lri'g'i rif 6>rilr ,;t$ lDan bukan haid.

tr{arena itu jika datang haid, mal<a tinggalkan shalat padarya, dan bila

telah berlalu l<adam5n, maka cucilah danh darimu, dan shalatlah).

Sebagian mereka memilih dengan lafazh: l-:z+Su.'r,rflt, aorsan kasmh

tD HR. Abu Daud; Ahmad; Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari riwalnt Abu Wahb
Al Jaiqpni, dari Adh-Dhahhak bin Fainz Ad-Dailami, dad a5nhn5ra. Di dalam
sanadnya terdapat Ibnu [aht'ah, dia diperbincangkan. Al Bulfiari berkata,
"Tidak diketahui mendengamya sebagan mereka darl sebagian lainnya."
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pada haa', yaitu kondisi yang terbiasa. Sedangkan 'e-Z#it 
-dengan

fathaE adalah sekali haid.

Redaksi :'-Uif $Vi Uwbila damh itu datangl, ini pengaitan

hukum dengan datang dan perginya (berhentinya) haid, maka harus

diketahui dengan tanda yang dapat dikenalinya. Jika wanita itu dapat

membedakan, maka patokannya dikembalikan kepada pembedaan,

yaitu datangnya haid dimulai dengan darah hitam, dan berhentinya haid

adalah dengan berhentinya darah yang disifati dengan haid. Dan jika dia

sudah terbiasa haid, dan patokannya dikembalikan kepada

kebiasaannya, maka datangnya haid adalah adanya darah di permulaan

hari-hari kebiasaan haidnya, dan berhentinya haid adalah berakhimya

hari-hari kebiasaannya itu.

Di dalam hadits Fathimah binti Hubaisy -ini- disebutkan hal

yang mengindikasikan dikembalikan kepada pembedaan, dan mereka

mengatakan, bahwa haditsnya mengenai wanita yang dapat

membedakan (antara darah haid dan darah lainnya). Redaksi l'-iif rifi

l:zAt Q{arena itu jika datang haial diartikan sebagai haid yang terbiasa,

yaitu yang disifati dengan darah yang biasanya. Riwayat paling kuat

dalam mengembalikan patokannya kepada pembedaan adalah riwayat

yang di dalamnya disebuktan, ,6-Ji10U; oti 6$,U:;-i;l 6alsr'7s

iifzirt f (Darah haid itu hitam yang dapat dikenali. Jika demikian, maka

tahanlah diri dari melakukan shalafi. Adapun pengernbalian patokan

kepada kebiasaan, kami telah menyebutkannya di dalam riwayat

pertama yang disebutkan oleh pengarang, di dalam riwayat ini

diisyaratkan oleh sabda beliau 0, 6j:.-i i;i rif Van bila telah berlalu

l<adam5nl, maka png lebih mendekati bahwa yang dimaksud beliau

adalah kadar hari-harinya.
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Sebagian pelajar keliru mengenai lafazh ini, yang mana dia

mengatakan, 6]Lj +i $ti (dan bila telah berlalu kotorannya), dengan

dzaal bertitik ber- fathah. Padahal semestinya itu dengan daal tanpa titrk

ber-sukun,yaitu t+e1 ]ii lhaar waktunya). Watlahu a'lam.

Sabda beliau, &i rn, * ,Y,6 @at<a cucilah damh darimu,

dan shalatlahl, tampak terdapat masalah (kerumitan) pada zhahir hadits

ini, karena beliau tidak menyebutkan mandi, padahal harus mandi

setelah selesainya haid.

' Sebagian mereka mengartikan kerumitan ini dengan

mengartikar j,i3)i (yakni "berlalu" di sini) sebagai berakhimya hari-hari

haid dan telah mandi. Sementam redaksi iXJl.rlit #ti (maka cucilah

damh darimu, dan shalatlah) diartikan sebagai darah yang datang setelah

mandi.

Jawaban yang benar, bahwa riwapt ini -walaupr.rn Udak

manyebutkan mandi-, maka hal itu telah disebutkan di ddam riwaSnt

lainqn yang shahih, lrang mana dalam riwayat ifu beliau mengatakan,

$t 2 (dan manditatlt.tsp

Hadits ini juga menunjuklmn najisnya darah haid.

-

130 Ini disebutkan di dalam hsah-kisah Ummu Habibah binti Hubaisy, dengan
lafazh, .J+' t (kemudlan mandilallt.

HR. Mr.rslim.
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'F'.}*Li+'t Lf ,* .i,r ur-r z"u,G';,o -t,
olr e;;G ttt-.l; ,f p, 1:t.ht ,r* ht Jh'61 ,l,v

.>:.'lE.l*u;tli,Uu ':&
40. Dari Aisyah fr: Bahwa Ummu Habibah mengalami

istihadhah selama tujuh tahun, lalu dia menanyakan hal itu kepada

Rasulullah $. Maka beliau pun memerintahkannya untuk mandi. Dia

berkata, "Maka dia pun mandi unfuk setiap t1ru1u1."131

Penjelasan:

Ummu Habibah ini adalah anak perempuan Jahsy bin Ri'ab Al

Asadi, saudara perernpuan Zainab binti Juhry. Dia isterinya

Abdunahman bin Auf, disebut juga Ummu Habib. Para ahli sejarah

mengatakan, bahwa wanita mustahadhah tersebut adalah Hamnah. Abu

Umar bin AMil Barr berkata, "Yang benar menunrt para ahli hadits,

bahwa keduanya memang sama-sama mustahadhah." Dicantumkan di

beberapa salinan kitab ini, bf lU.i + fu, *v?itt }b lt )rtl;6
,'&'aJJ.'ry (Maka saat itu Rasulullah $ memerintahkannya agar

mandi untuk setiap shalat). Namun tidak terdapat di dalam Ash-

Shahihan, dan tidak pula di dalam salah satunya: Bahwa Nabi S
memerintahkannya agar mandi unfuk setiap shalat, Adapun yang

terdapat di dalam Ash-Shahih r\-b FJ.'ry U6ai ,W'oi AV6

(Maka beliau memerintahkannya agar mandi. Maka dia pun mandi

untuk setiap shalat). Di dalam kitab Muslim dari Al-l-aits disebutkan,

131 HR. Al Bukhari, pembahasan: Haid; Mtrslim, pembahasan: Thaharah; Abu
Daud; An-Nasa'i; At-Tirmidzt dan hnu MaJah.
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"lbnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Rasulullah $ memerintahkan

Ummu Habibah agar mandi untuk setiap shalat. Tapi itu adalah sesuatu

yang dia lakukan sendiri."

Suatu kaum berpendapat, bahwa wanita mustahadhah mandi

untuk setiap shalat. Telah disebutkan perintah agar mandi untuk setiap

shalat di dalam riwayat lbnu Ishaq, di luar Ash-Shahih. Adapun mereka

yang tidak me'u.ajibkan mandi unfuk setiap shalat, mengartikan itu

sebagai wanita mustahadhah yang lupa akan waktu dan jumlah. Wanita

yang'seperti itu bisa saja berhenti darahnya pada setiap waktu shalat.

Sebagian mereka berdalil, bahwa mengapa tidak diwajibkan

mandi untuk setiap shalat? Hal ini berdasarkan sabda beliau di dalam

hadits yang lalu, d,-"t hir (cucilah dan shatatlahl, yaitu beliau

memerintahkan itu unfuk setiap shalat. SeandainSn wajib mandi, tentu

beliau pun memerintahkannya.

Riwayat itu juga dijadikan dalil terhadap orang yang

mengatakan, bahwa wanita mustahadhah boleh menjamak dua shalat

dengan satu mandi, dan mandi unfuk Subuh saja. landasan dalilnya

adalah apa yang telah disebutkannya tadi.

Jhr 6',Fl * ,Uu riE ir ue1 ah;.G ,f -t \
GllJ. otJ.).l"jl (t5 ,"-r3:tt'u *i *v?', ,)* lt
,:r1AJ';:, ,enY, L* osr .A.G tl, oi6 ,:.,i)

,-eg t*riutt
41. Dari Aisyah S,dia berkata, "Aku dan Rasulullah pernah

mandi dari satu bejana, rnasing-masing kami junub. Beliau juga pemah
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menyuruhku lalu aku mengenakan kain, lalu beliau mencumbuiku

sementara aku sedang haid. Beliau juga pemah mengeluarkan

kepalanya kepadaku (dari masjid), sementara beliau sdang i'tikaf, lalu

aku membasuhnya sementara aku sedang [6id."132

Penjelasan:

Pembahasan tentang hadits ini dari beberapa segi:

Pertama' Bahwa mandinya suami dan isteri dari satu bejana

adalah boleh. Pembahasan tentang ini telah dikemukakan.

Kedua' Bolehnya mencumbui isteri yang sedang haid di atas

kain, berdasarkan perkataannya, i|J$jil flalu aku mengenakan

kain, lalu beliau mencumbuiku). Para ahli fikh berbeda pendapat

mengenai apa yang di bawah kain, sementara di dalam hadits ini tidak

ada yang menyatakan larangan dan tidak pula pembolehan, tapi yang

disebutkan adalah perbuatan Nabi S, sedangkan sekadar perbuatan

tidak menunjukkan wajib, menurut pendapat yang terpilih.

Ketiga' Hadits ini menunjukkan suami memanfaatkan isterinya

dalam kesibukan yang ringan dan yang secara kebiasaan memang

dibutuhkan.

Keempat: Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mencumbui

isteri yang sedang haid dengan cara seperti perbuatan yang dilakukan

terhadap wanita yang sedang suci, karena fubuhnya tidak najis bila tidak

terkena najis.

L32 HR. Al Bukari dengan redaksi ini, pembahasan: Haid dan pembahasan:

Puasa; Muslim, pembahasan: Thaharah; Abu Daud; An-Nasa'i; At-Tirmidzi
dan Ibnu Majah.
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Kelima: Hadits ini juga menunjukkan, bahwa orang yang i'tikaf,

bila mengeluarkan kepalanya dari masjid, maka tidak merusak i'tikafnya.

Diqiyaskan padanya anggota tubuh lainnya selama tidak mengeluarkan

seluruh tubuhnya dari masjid. Ini dijadikan dalil, bahwa orang yang

bersumpah unfuk tidak keluar dari rumah atau lainnya, lalu dia

mengeluarkan sebagian tubuhnya, maka dia tidak melanggar sumpah.

Alasan pendalilan, bahwa hadits ini menunjukkan, bahwa keluamya

sebagian anggota tubuh tidak menjadi seperti keluamya seluruh tubuh

berfrddarkan standar yang berlaku di tempat yang ditentukan. Karena

keluamya sebagian anggota tubuh tidak seperti keluamya seluruh fubuh,

maka berarti dia tidak melanggar sumpah, karena sumpah itu terkait

dengan keluamya tubuh, dan hakikahya adalah keseluruhanya, lraifu

seluruh tubuhnya.

ht * jnt Jy, ot{ :'jlG k- ir ocl -a1:,s.G ,f -t,l
.ras.c (Y, or4tfij ,eiu c t# P:, *L

42. Dari Aisph @, dia berkata, "Rasulullah S pernah

bersandar di pangkuanku, lalu beliau mernbaca AI Qur'an, sementara

aku sedang haid."13s

Penjelasan:

Hadits ini sebagaimana yang sebelumnya, menunjukkan sucinla

tubuh wanita yang sedang haid dan apa-apa yang dikenakannya selama

133 HR. AI Bukhari, pembahasan: Tauhid dengan redaksi ini; Mustim,
pembahasan: Thaharah; Abu Daud; An-Nasa'idan lbnu Majah.
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tidak terkena najis-. Juga menunjukan bolehnya menyentuhnya,

sebagaimana yang telah kami katakan.

Hadits ini juga mengisyaratkan, bahwa wanita haid tidak boleh

membaca Al Qur'an, karena perkataan Aisyah, iri;-iir W UAu beliau

membaca Al Qur 'an), adalah sangat tepat menjadikannya sebagai nasrl

manakala di sana ada yang mengindikasikan terlarangnya (hal tersebut

bagi wanita haid). Seandainya pembacaan Al Qur'an dibolehkan bagi

wanita haid, tentu asumsi ini tertepiskan. Yakni asumsi terlarangnya

membaca Al Qur'an di pangkuan wanita haid. Madzhab Asy-Syafi'i

yarry shahih adalah dilarangnya wanita haid membaca Al Qur'an,
sedangkan yang masyhur dari madzhab para sahabat Malik adalah

boleh.

J :',.i!" ti,i ir ,.f :4G';L:Uu ;scl7 -tY
rr,-Jf '\r?l :uui ro#lr 

"fi 
tj ,i'rbr 

"4 iu,rAt Jt1.

']$ ,U; U- os |dui .J:LI ,;s,"t ,i-:tl4'.1 irn
.gl,*sr ,t2i j,i,t, ,{jidt 16

43. Dari Mu'adzah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah

@,, aku berkata, 'Mengapa wanita haid mengqadha puasa tapi tidak

mengqadha shalat?' Dia berkata, 'Apakah engkau seorang Haruriyyah?'

Aku berkata, 'Aku bukan seorang Haruriyyah, akan tetapi aku

bertanya.' Dia pun berkata, 'Dulu juga kami mengalami itu, lalu kami
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diperintahkan unhrk mengqadha puasa, dan kami tidak diperintahkan

mengqadha rl'rulu1'. "134

Penjelasan:

Mu'adzah binti Abdullah Al Adawiyyah Al Bashriyryah, isterinya

Shalah bin As5ryam. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan haditsnya di

dalam kitab Shahih mereka. 
tty'F,i 

adalah orang yang dinisbatkan
iirr.

kepada Hurura', yaitu suafu ternpat di puncak Kufah, di sanalah

berkumpulnya orang-orang pertama golongan Khawarij. Kemudian kata

ini sering digunakan hingga digunakan sebagai sebutan unfuk setiap

orang Khawarij. Dari itulah perkataan Aisyah kepada Mu'adzah, liy?t
fF-.( (Apakah engl<atu seorang Haruriyyalil), yaitu seorang Khawarij.

Aisyah mengatakan demikian, karena madzhab Khawarij berpendapat

bahwa wanita haid harus mengqadha shalat. Dia juga mengatakan itu,

karena Mu'adzah mengajukan pertanyaan ifu tidak dalam bentuk

pertanyaan murni, tapi nadanya mengesankan keheranan dan

pengingkaran, maka Aisyah pun mengatakan kepadanya, fg-if 'li-11?t

(Apakah engkau seorang Haruriyyah?). Maka Mu'adzah pun menjawab

dengan mengatakan, "Bukan, akan tetapi aku bertanya." Yakni

menanyakan suatu pertanyaan.mumi tanpa disertai pengingkaran dan

keheranan, tapi semata-mata untuk mengetahui hukumnya. Lalu Aisyah

pun menjawab dengan nasi, tanpa mengupas maknan5n, l<arqra nash

itu lebih mendalam dan lebih kuat untuk menyanggah madzhab

Khawarij, dan lebih mematahkan argumen yang menyelisihi. Beda

134 HR. Al Bukhari dengan beberapa redaksi yang beragam; Muslim; Abu Daud;
An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.
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halnya dengan makna-makna yang diungkap, karena berpotensi untuk

disanggah.

Adapun yang disebutkan oleh para ulama mengenai makna itu:

Bahwa shalat itu berulang-ulang, maka mer;.rajibkan qadha shalat akan

memberatkan dan menyulitkan, karena itulah dimaafkan. Beda halnya

dengan puasa, karena tidak berulang-ulang, sehingga qadhanya tidak

menyebabkan kesulitan. Karena ketika Aisyah @ berdalil dalam

menggugurkan qadha itu dengan alasan bahwa hal itu tidak

diperintahkan, maka hal ifu diartikan menjadi dua kemungkinan:

Pertama, Dia menyimpulkan pengguguran qadha dari

pengguguran pelaksanaan, dimana pengguguran pelaksanaan saja sudah

menjadi dalil pengguguran qadha, kecuali ada dalil lain yang menyelisihi,

yaitu perintah mengqadha, seperti pada puasa.

Kedua -dan ini yang lebih mendekati kebenaran-: Bahwa

sebabnya dalam hal itu, karena kondisinya memerlukan penjelasan

hukum ini, karena haid terjadi berulang-ulang. Seandainya diwajibkan

mengqadha shalat, maka wajib dilelaskan. Namun karena tidak

dijelaskan, maka itu menunjukkan tidak wajib. Apalagi telah ditunjukkan

oleh indikator lainnya, yaitu perintah unfuk mengqadha puasa dan

mengkhususkan perintah qadha itu pada puasa.

Hadits ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh para ahli ushul,

bahwa perkataan seorang sahabat, "Kami diperintahkan, dan dilarang"

termasuk kategori hukum yang marfu'(disandarkan) kepada Nabi $.
Jika tidak, maka tidak bisa dijadikan hujjah.
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qf, lrl l' # rti JL*.'tAf:t-rf.:Jr sylw 4'L
ti' J -i,Ftt6i {&)*ht,k dt';t-,Jv ^*?nt

{,sl n,J i;u;}t i,,lG rLi'"J,'.-ii W) JL t:bt :)ts

,), \t ,-k 
^t 

Jyt'",ry, ,i'* 'ju ,i' W e'>t4,,.sr :Jv

',titi .d'?tlt *t
44. Dari Abu Amr fuy-Syaibani, namanya Sa'd bin lyas, Dia

berkata: Pemilik rumah ini menceritakan kepadaku -seraya
menunjukkan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud &,-, dia

berkata, "Aku bertanya kepada Nabi $, 'Amal apa yang paling disukai

Allah?' Beliau bersabda, 'Shalat pada waktun5n.' Aku berkata,

KITAB SHAI.AT

BAB WAKTU-WAKTU SFIAI.AT
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'Kemudian apa lagi?' Beliau bersabda, 'Berbakti kepada kedua orang

tua.' Aku berkata, 'Kemudian apa lagi?' Beliau bersabda, 'Jihad di jalan

Allah'.u

Dia berakta, "Flasulullah dS menceritakan itu kepadaku.

Seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau menambahgr."l3s

Penjelasan:

Abdullah bin Mas'ud bin Al Harits bin Samkh Hudzali,

julukannya lkungbnya) Abu Abdurrahman. Dia ikut dalam p€rang

Badar, dikenal juga dengan hnu Ummi AM. Meninggal di Madinah

pada tahun 32 Hiiriah, dishalatkan oleh Az-Zubair, dikuburkan di Al

Baqi'. Ketika meninggal dia berusia fujuh puluh sekian tahun, dia

termasuk para perruka sahabat dan ahli fikih mereka.

Redaksi, "Pemiliki rumah ini menceritakan kepadaku."

menunjukkan bahwa isyamt mencukupi dari penyebutan nama s@ara

jelas dan menggantikan posisinya jika dapat menetapkan apa yang

diisyaratkannya dan mernbedakan dari yang lainnya. ,PertanSnan

mengenai amal-amal yang paling utama adalah untuk mengetahui apa

yang selayaknya didahulukan, dan karena anfusiasme terhadap ilmu

pokok, untuk memfokuskan fujuan kepadanya dan sungguh-sungguh

dalam memelihamnya

iu;fti (amal) di sini kemungkinannya diartikan sebagai

perbuatra-perbuatan fisik, sebagaitrnna yang dikatakan oleh para ahli

fikih, "lbadah fisik yang paling utama adalah shalat." Dengan ifu mereka

mer-nisahkannya dari ibadah lnrta. Telah kami kernukakan pernbatrasan

l3s HR. Al Bukhari dengan redaksi ini lebih dari satu tempat; Mtslim, pada
pembahasan: Iman; An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.
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tentang amal, apakah itu mencakup amalan hati atau tidak. Jika kita

menjadikannya khusus sebagai perbuatan-perbuatan tubuh, maka

jelaslah dari hadits ini, bahwa dia tidak memaksudkan perbuatan hati,

karena di antara perbuatannya ada yang lebih utama, seperti iman. Pada

sebagian hadits hal itu disebutkan secara jelas, yakni iman, maka

berdasarkan hadits itu jelaslah bahwa yang dimaksud dengan amal

adalah termasuk juga perbuatan hati. Sedangkan yang dimaksud di

dalam hadits ini adalah khusus perbuatan anggota tubuh.

Redaksi qii r*irLlr "Shalat pada waktunlm'' tidak ada yang

mengindikasikan awal waktu maupun akhimya. Jadi maksudnya adalah

memelihara pelaksanaannya sehingga tidak dilaksanakan di luar

wakfunya secara qadha, dan bahwa pelaksanaan yang demikian tidak

setara dengan kedudukan 16.136 Di dalam hadits lain disebutkan, iijlr
4rj."shalat pada waktun5n," ini lebih tepat untuk dijadikan dalil dalam

mendahulukan shalat di awal waktu daripada redaksi ini.

Ada beragam hadits mengenai keutamaan amal, sebagiannya

didahulukan atas sebagian lainnya. Apa yang dikatakan mengenai ini,

bahwa ini adalah jawaban-jawaban khusus unfuk penanya yang khusus,

atau orang yang perihalnya seperti dia, atau kondisi khusus pada

sebagian kondisi yang ditunjukkan oleh indikator-indikator bahwa itulah

yang dimaksud. Contohnya: Menetapkan apa yang diriwayatkan dari

Nabi $ -yaitu sabda beliau, 'Maukah aku beitahu kalian tentang amal

kalian yang paling utama dan paling suci di sisi Raja kalian serta paling

136 66u catatan mengenai ini, karena mengeluarkannya dari waktunya tanpa

udzur syar'i adalah menyia-nyiakann5n. Sementara lafazh 3f bating disukai)

mengindlkasikan penyertaan dalam kesukaan. Jadi maksudnya adalah

memeliharanya sehingga tidak melaksanaannln di akhir waktu, tidak
sebagaimana pandangan pensyarah.
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tinggi pada derajat kalian?o yang ditafsirkan sebagai dzikrullah &-
dengan asumsi bahwa itu adalah amalan yang paling utama terkait

dengan orang-orang yang di-khithab (diajak bicara) saat itu, atau orang

yang perihalnya seperti mereka, atau omng yang sifatnya seperti sifat

mereka.

Seandainya yang diaiak bicara ifu adalah orang yang pemberani

dan ahli memainkan peran besar dalam pqmg, tenfulah yang dikatakan

kepadanya adalah jihad. Dan seandainya yang diajak bicara itu adalah

orarig yang mudah digantikan posisinya dalam p€rang dan kondisinya

tidak berpotensi banyak unfuk mengingat Allah, sernentara dia seorang

yang kaya (ban5nk harta) yang dapat memanfatkannya dengan

menyedekahkan hartanya, tenfu yang dikatakan kepadanya adalah

shadaqah. Demikian seterusnya pada kondisFkondisi manusia lainnya.

Terkadang yang paling utama bagi seseomng berbeda dengan yang

lainnya berdasarkan potensi kernaslahatan lrang sesuai dengan masing-

masingnya.

Adapun .$.,t-s;i 
jltt,-; 'Berbakti kepada kdua orang tua,"

didahulukannya hal ini di dalam hadits ini daripada jihad adalah

menrpakan bukti sungguh agungnya amalan ini. Dan tidak diragukan

lagi, bahwa menyakiti (mendurhakai) kedua oftmg fua dengan sesuatu

yang tidak diharuskan adalah terlarang. Sedangkan berbakti lnng
diwajibkan pada selain ini, rnaka dalam pemastiannln terdapat

kenrmitan yang besar.

Kemudian tentang Jt;f l' F ,'J,3uirir "Jihad di jalan Allah

Ta'ala,' kedudukannya di dalam agama sangatlah agung. Qiyasnya

mengindikasikan lebih utama daripada amalan-amalan lainnya yang

berfungsi sebagai sarana. Karena ibadah ifu terbagi menjadi dua, yaitu:

yang dimaksudkan unfuk dirinya, dan yang menrpakan sarana kepada
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yang lainnya. Keutamaan sarana berdasarkan keutamaan yang

ditujunya, maka semakin agung keutamaan yang difulu maka semakin

agung pula sarananya. Karena jihad di lalan Allah merupakan sarana

kepada pemyataan iman dan penyebarannya, serta pemberangusan

kekufuran dan peredamannya, maka keutamaan jihad adalah

berdasarkan keutamaan hal itu. Wallahu a'lam.

& yt J;t ok'^;) :is +" ^:ur tftUG * -to
*t 'lit "qtJt'ni* 

l,;'^i24 ,:}.att jA *: -, ht

.4'o 4 - r, i,,c o,a!a r t)
.ry.-P GLr-,tt' ry)a

t, ( a t! o,,.
J>l ;.61111 L,o

45. Dari Aisyah,g, dia berkata, "Sungguh Rasulullah @ pernah

shalat Subuh, dan furut serta pula bersama beliau sejumlah wanita dari

kaum mukminat, sambil menyelimuti diri dengan kain mereka, kemudian

mereka kembali ke rumah-rumah mereka tanpa ada seorang pun yang

mengenali mereka, karena pagi masih gelap."137

Penielasan:

i..Jr adalah pakaian atau kain bermotif, terbuat dari sutera

tebal, dan terkadang terbuat dari wol. gtixl artinya gw;-!f berkemul).

lirir666126 berbaumya cahaya pagi dengan gelapnya malam.

Hadits ini mengandung hujjah bagi yang memandang bahwa

shalat Subuh dilaksanakan pada waktu masih gelap gulita, dan

didahulukannya di awal wakfu, apalagi berdasarkan riwayat yang

menyebutkan panjangnya bacaan Nabi $$ dalam shalat Subuh.
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Demikian madzhab Malik dan Asy-Syafi'i. Sementara Abu Hanifah

menyelisihi itu, dan dia memandang waktu setelah cahaya menguning

adalah wakfu yang lebih utama, berdasarkan hadits yang menyebutkan,

"Tunggulah sampai menguning unfuk shalat Subuh, karena

itu lebih besar pahalanya." Hadits ini juga menunjukkan

turut sertanya kaum wanita dalam jamaah di masjid bersama kaum

lelaki, dan di dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan bahwa

mereka ifu wanita-wanita tua atau wanita-wanita muda, namun sebagian

mereka memakruhkan keluamya wanita-wanita muda.

L-afazh p, ';)ii dengan 'ain, dinwayatkan juga gJisi, dengan

faa'. Mal<narnya berdekatan, hanya saja kata ajg' digunakan dalam arti

disertai dengan menutup kepala. Ibnu Habib berkata, "Tidak terjadi

Lulll kecuali dengan menutup kepala." Untuk itu mereka berdalih

dengan perkataan Ubaid bin Al Abrash,

\&,rtt;;l:st 4# cu.,*h r;7'r5
"Bagaimana bisa kalian mengharap kejafuhanku setelah,

Terselimutinya kepala oleh uban dan kebotakari?"
- /) I

Ltilj' adaluh apa yang diselendangkan, sedangkan lJt-;ilr adalah

apa yang diselimutkan. Pengarang menafsirkan ijJt sebagai pakaian

atau kain yang terbuat dari wol atau sutera kasar. Sebagian mereka

(ulama) menambahkan tentang sifatnya: benfuknya sqli empat.

Sebagian mereka mengatakan, bahwa tepiannya terbuat dari bulu. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa itu disebutkan sebagai penafsirannya

pada hadits ini, dan mereka mengatakan bahwa perkataan Umru Al

Qais,
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.tr; y.r J-t 6-;l ,*
"Pada jejak kami terdapat bekas kain terurai" bahwa irlr di sini

terbuat dari sutera kasar.

Sementara ;.jdr ditafsirkan sebagai berbaumya cahaya pagi

dengan getapnya malam. ,^jdr dan f;rit maknanya berdekatan.

Perbedaan antara keduanya, bahwa u.jth di akhir malam, sedangkan

;;jr di akhimya dan di permulaannya. Adapun orcng yang mengatakan

]-iiir, dengan ghain, baa' dan szn tanpa titik, maka itu kekeliruan pada

mereka.

h, ,* t:rs :JG L?"?rt orr l' + / /.G r -t\
t\1 -,.-1:"st3 U'p$'pt) 4VQrr;Dt ;A & il?
".--;t tiy, .S-,; tri3;t ^,,t, rillr;1, ugi ,qtt, ;&:)

*;;2i- h t'ht .u'olt ot{'&tt,}.lrr*;l
46. Dari Jabir bin Abdullah 16, dia berkata, "Rasulullah $ shalat

zhuhur pada saat panas terik, Ashar ketika matahari masih terang,

Maghrib apabila (matahari) terbenam, dan Isya berlain-lainan, jika

melihat mereka telah berkumpul beliau menyqJerakan, dan jika melihat

mereka lambat maka beliau mengakhirkan. Sedangkan Subuh, Nabi S
melaksanakan shalatnya ketika pagi masih gelap."l38

At Haajirah adalah panas yang terik setelah tergelincimya

matahari.

138 93. Al Bukhari dengan lafazh ini di lebih dari satu tempat; Muslim; Abu
Daud dan An-Nasa'i.

219IhkamulAhkam



Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan keutamaan pada waktu-waktu shalat ini.

Tentang shalat Zhuhur, maka redaksi ry4ur'r+irlt 4al "Shalat zhuhur

pada saat panas tenk' merunjukkan didahulukannya ifu di awal waktu,
karena dikatakan tentang iX-et dan l"-.iir, bahwa keduanya adalah

sangat terik dan kuatrya panas. Namun ini diselisihi oleh zhahimya

sabda Nabi S di dalam hadits lainnya, t2ijl-j';J't:st til"Apabila panas

angat terik, maka funggiah ampai dingin." Ini bisa dikompromikan,
yaifu dengan mengartikan sebutan iVr-gr sebagai waktu setelah

tergelincimya matahari secara mutlak, karena pada waktu itu terkadang

panas sedang terik, sehingga penggunaannya berdasarkan

kelazimannya, walaupun wakfu.shalatnya tidak pada saat panas sedang

sangat terik. Pemaknaan ini terlalu jauh, dan yang lebih mendekati
kebenaran adalah apa yang dinukil dari pangarang Al Ain, bahwa '1*$r

dan 
!;rq;r adalah pertengahan siang. Jika disimpulkan dari zhahimya

perkataan ini, maka ifu sebagai sebutan mutlak unfuk waktu tersebut.

Ada hal lainnya mengenai ini, bahwa para ahli fikih berbeda

pendapat, apakah menunggu sampai dingin (mereda teriknya) adalah

rukhshah (keringan) atau sunnah. Ada dua pendapat di kalangan para

sahabat Asy-Syafi'i mengenai masalah ini. Jika kami katakan bahwa itu
adalah rukhshah (keringanan), maka sabda beliau $, tfi-j.f 'Tunggulah

sampai dinginn sebagai pembolehan, sedangkan menyegerakannya di

saat terik berarti mengambilyang lebih sulit dan lebih utama. Atau oftrng

yang berpendapat bahwa menunggu dingin adalah sunnah bisa

mengatakan, bahwa pelaksanaannya di saat terik menunjukkan
bolehnya hal tersebut. Pendapat ini jauh dari mengena, karena kata ir3

mengindikasikan banyak, sering dan terbiasa.
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Redaksi 'a+;'*-U['bit1 'Ashar ketika matahai masih terangf'

menunjukkan penyegeraannya juga. Ini menyelisihi pendapat yang

menyebutkan, bahwa awal waktunya adalah di antara panjang dua kali

ba5nngan.

RedaksiLj;) ri1,aSitl'Maghib apabila (matahari) terbenam, "

yakni |.i,J.lt'c^?: matahari terbenam. e*i adalah l,Ar jatuh. Ini

dUadikan dalil, bahwa jahrhnya piringannya (cahaya yang mengitari

matahari) menandakan masuknya waktu Maghrib. Tiap-tiap tempat bisa

berbeda kondisinya, maka dimana ada penghalang antara subyek yang

melihat dan piringan matahari, maka tidak cukup hanya dengan

hilangnya piringan dari pandangan. Terbenarnnya matahari ditandai

dengan munculnya malam dari arah timur. Nabi $ bersabda, 'Apabila

matahari terbenam dai amh sini, dan malam muncul dai arah sini,

maka telah berbulalah oftng 5mng berpuasa" atau sebagaimana yang

beliau sabdakan. Dan bila tidak ada halangan, maka sebagian sahabat

Malik berkata, bahwa waktunya masuk dengan hilangnya matahari dan

cahaya yang mengelilinginya, dan berlangsungnya waktu pelaksanaan

shalat Maghrib setelah terbenam (matahari). Dari itu disumpulkan,

bahwa wakfunya hanya safu. Yang benar menurutku, bahwa wakfunya

berlanjut hingga terbenamngn lernbay.rng (cahafa senja).

Adapun waktu Isya, para ahli fikih berbeda pendapat

mengenainya. Sebagian berpendapat bahwa mendahulukannyra (di awal

waktu) adalah lebih utama, demikian zhahimSra madzhab Asy-Syafi'i.

Yang lainnya berpendapat, bahwa mengkhirkannyra adalah lebih utama,

berdasarkan hadits-hadits yang nanti akan dikemukakan di dalam kitab

ini. Yang lainnya lagi berpendapat, bahwa bila jamaah telah berkumpul,

maka mendahulukannya adalah lebih utama, dan bila lamaah lambat

berkumpul, maka mengakhirkannya adalah lebih utama, demikian suafu
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pendapat dari kalangan ulama madzhab Maliki. Sandaran mereka adalah

hadits ini. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu berbeda-beda sesuai

dengan kondisi wakfu, dimana pada musim dingin atau pada bulan

Ramadhan, lebih utama diakhirkan, sedangkan pada selainnya, maka

yang lebih utama didahulukan. Adapun diakhirkannya pelaksanaan

shalat Isya di musim dingin adalah karena panjangnya malam, dan

karena dimakruhkannya mengobrol setelah shalat Isya.

Hadits ini terkait dengan masalah yang mereka perselisihkan,

yaitu bahwa shalat jamaah lebih utama daripada shalat di awal waktu,

atau sebaliknya. Sampai-sampai bila ada dua kondisi yang berlawanan

pada diri seseorang, yaifu: mendahulukan shalat di awal waktu $ecara

sendirian, atau mengakhirkan shalat dengan berjamaah, maka yang

lebih utama? Menurutku, bahwa mengkhirkan shalat dengan berjamaah

adalah lebih utama, dan hadits ini menunjukkan itu, berdasarkan

kalimat: ';i t Jil $6 u Dan jika mereka lambat maka beliau

mengakhirkan," jadi beliau mengkhirkan pelaksanaannya untuk

berjamaah kdndati mernungkinkan untuk didahulukan (disegerakan),

disamping juga ada ancaman terkait dengan meninggalkan jamaah, dan

ada anjuran unfuk melaksanakannya, dan itu terdapat di dalam hadits-

hadits shahih. Sementara keutamaan shalat di awal waktu disebutkan

berkenaan dengan anjuran akan keutamaannya, adapun ancaman

terhadap penundaan dari awal waktunya, maka tidak ada riwayat yang

menyebutkan itu seperti yang terkait dengan shalat jamaah. Ini

menunjukkan lebih kuatnya untuk mengutamakan shalat jamaah

(daripada shalat sendirian di awal waktu). Memang jika lafazhnya benar

menujukkan secara jelas bahwa shalat di awal waktu merupakan amal

yang paling utama, maka ini menjadi pedoman bagi yang berpendapat

sebaliknya dari madzhab ini.
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Pada hadits yang lalu telah kami kemukakan, bahwa tidak ada

dalil yang menunjukkan shalat di awalwaktu, karena sabda beliau iylolr

4*t'b "Shalat pada waktunya'' tidak mengindikasikan demikian. Dan

hadits yang menyebutkan *il.i:>tilt .shulut pada waktun5n" juga tidak

mengandung bukti yang kuat mengenai awalwaktunya.

Penafsiran tentang irjit telah dikemukakan, dan hadits ini

menunjukkan bahwa metaksanakan shalat Subuh di saat pagi masih

gelap adalah lebih utama. Sementara hadits yang menyelisihinya -yaitu
sabda beliau, .}UJ.'+l Uy .furrsiyll 'Tunggulah sampai menganing

unfuk shalat Subuh, karena saunggwhnya ifu lebih bsar pahalanya."

Suafu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan jrl,;1i

adalah jelasnya terbit fajar dan jelasnya bagi yang melihat secara

mqnkinkan.

Ada catatan mengenai penahuilan ini, karena sebelum jelas dan

meyakinkan adalah kondisi meragukan, maka tidak boleh shalat (pada

waktu tersebut). Karena tidak ada pahala apabila dilaksanakan di waktu

tersebut. Sedangkan hadits ini dengan bentuk lafazh 1.5ify, menunjukkan

bahwa di sana ada dua macam pahala, dimana salah satunya lebih

sempuma daripada yang lainnya. Karena bentuk kata 'J-;il

mengindikasikan adanya penyertaan pada asalnya, dimana secara

hakikat, salah satunya lebih dominan. Tapi terkadang juga dikemukakan

tanpa ada penyerta pada asalnya, sebagai benfuk kiasan, sehingga bisa

diartikan demikian walaupun ifu merupakan penakwilan dertgan

perbuatan dari Rasulullah # dan para khalifah setelahnya.
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* ,t!t 6'a;; ,JG a;Y-, / )b )W ol? -tY
F, {rht * *lt'ok;ry ,sJ {;rttt ,:urh\t;;'1 ol
;s -J:\r q:i:"rt 1r *gt j;- ok ,ivi v;.rkar ,j;.
,"*;l e *, ivAl e;. i ,;at j;i ,|^$r';;ts
'of '\^*" os ) .y*, G Ju t'4, .+',J3lt) *Nl
,>Ft :,6 i ;t t:5:- ov'r .-^At q ;u C 14t'u ?:i-
'oG, .'+ ,y'St U;'s, 1dt y* u ,W- oc:.riJ.li

.iqta;#ute
47. Dan Abu Al Minhal Sayyar bin Salamah, dia berkata: Aku

datang bersama ayahku kepada Abu Barzah Al Aslami. [.alu ayahku

berkata kepadanya, "Bagaimana cara Rasulullah melakukan shalat

fardhu?' Abu Barzah berkata, "Beliau biasa shalat siang hari -yaitu yang

biasa kalian namakan dengan Al Uula (shalat pertama)- ketika matahari

tergelincir. Beliau shalat Ashar ketika salah seorang dari kami kembali

ke ternpat tinggalnya di ujung kota, sementara matahari masih terasa

panasnya. Aku lupa apa yang dikatakannya tentang shalat Maghrib.

Beliau suka mengangguhkan shalat Isya yang biasa kalian namakan l/
'Atamah (gelap)hingga sepertiga malam. Beliau tidak suka tidur sebelum

shalat Isya dan bercakap-cakap sesudahnya. Selesai shalat Subuh ketika

seseorang telah mengenal orang yang duduk di sampingnya. Beliau

sering membaca antara enam puluh hingga seratus (ayatl."tas

139 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada pembahasan: Shalat; Muslim, Abu

Daud; An-NasaI dan hnu lv{arah.
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Penjelasan:

Abu Barzah Al Aslami, ada perbedaan pendapat mengenai

namanya dan ayahnya. Yang masyhur dan paling shahih adalah

Nadhlah bin Ubaid, atau Nadhlah bin Abdullah, dikatakan juga: Nadhlah

bin Aidz (l+6) -dengan dzaal bertitik-. Dia meninggal pada tahun 64

Hijriyah. Pendapat lain menyebutkan bahwa dia meninggal setelah rnasa

pemerintahan Ibnu Ziyad, sebelum meninggalnya Mu'awiyah, tahun 60

Hijriyah. Dia meninggal di Bashrah.

Telah dikemukakan, bahwa lafazh ot-l mengindikasikan

kebiasaan yang terus menerus dan berulang-ulang, seperti ungkapan, itf
J1#lt'?jliiii "Fulan biasa memuliakan para tamu," )-'i, ,f,rii-lyi irr

"Fulan biasa memerangi musuh," demikian bila ifu merupakan

kebiasaannya.

Atif dan laam pada lafazh L$it menunjukkan cakupan. Karena

itu Abu Barzah menjawab dengan menyebutkan semua shalat, karena

dia memahami keumuman itu dari si penanya.

Redaksi '3-a,4t r;*t-ou-!: 'Beliau biasa shalat siang fan," di sini

mudhafnya dibuang, perkiraannya, y-r4ti>t- 4*l-.rrt "Beliau biasa

melakukan shalat siang hari." Telah kami kemukakan, bahwa 1-.dr dan

iXqti adalah terik dan kuatnya panas siang hari.

Shalat Zhuhur disebut jrli karena merupakan shalat pertama

yang dilakukan Jibril dalam mengimami Nabi 6S sebagaimana yang

disebutkan dalam hadits yang menyebutkan menjadi imam-nya JibrilAS.

Redaksi llJ.lr '"a;l-Sig "Ketika matahari tergelincir." dengan

fathah pada taa' dan haa'. Maksudnya di sini adalah: e+tt:
"Tergelincimya matahari." Sedangkan lafazhnya dilihat dari segi

bentuknya lebih umum dari itu. Zhahir lafazhnya mengindikasikan
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terjadinya shalat Zuhur beliau S diwaktu tergelincimya matahari, maka

itu perlu ditak\ rilkan.

Para sahabat Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai apa yang

mencapai keutamaan shalat di awal waktu. Sebagian mereka

berpendapat bahwa itu dicapai dengan melakukan awal shalat

bersamaan dengan awal waktunya, yaitu dengan mendahulukan syamt-

syarat shalat daripada masuknln waktu shalat, sehingga shalatn5n

dilakukan di awal Gang yang mengatakan ini berpedoman

dengan zhahimya hadits ini, karena dia berpendapat bahwa, beliau

shalat ketika tergelincir (matahari). Zhahimya, terjadinya shalat itu di

awal bagian dari waktu tergelincir, karena kata ur:ai mesti diartikan: &S
i*'5t (memulai shalat), karena tidak mungkin melakukan semua shalat

(yakni raka'at, hingga selesai) ketika tergelincimya matahari. Di antara

mereka ada juga yang mengatakan, bahwa keutamaannya terbentang di

awal waktunya hingga pertengahan waktu terpilih. Karena setengah

bagian pertama dari sesuafu disebut awal wakfu bila dibandingkan

dengan bagian belakangnya.

Di antam mereka ada juga yang mengatakan -dan ini yang lebih

mengena-, bahwa bila disibukkan dengan sebab-sebab shalat setelah

masuknya awal waktu, lalu berangkat ke masjid dan menantikan shalat

jamaah -secara umum: tidak ada kesibukan setelah masuknya wakfu

kecuali dengan hal-hal yang terkait dengan shalat-, maka dia

mendapatkan keutamaan awal waktu. Pendapat ini diperkuat oleh

perbuatan para salaf dan khalaf. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun

dari mereka bahwa beliau sangat kaku dalam hal ini sehingga

menempatkan takbir pertama di permulaan bagian waktu ini.

Redaksi V u:ltlti "sqnentam matahari masih temsa panasryn"

adalah kiasan tentang masih putihnya sinar matahari dan belum
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tercampur dengan wama kuningnya. Ini menunjukkan kepada apa yang

telah kami kemukakan pada hadits yang lalu tentang menyegerakan

pelaksanaannya.

Redaksi r.-.J;,jr'u ?T. ol 
t-Ai. o'&'5' Beliau suka mengangguhkan

shalat Is5n" menunjukkan dianjurkannya sedikit penangguhan, hal ini

ditunjukkan oleh lafazh ii-l yang menunjukkan dari sebagian, Sang

sebenamya kembali kepada waktunya, atau perbuatan yang terkait

dengan waktu.

Redaksi t ;Ar:gf\-sj' " Yang biasa kalian namakan Al
Atamah," ini pilihan untuk sebutan Is5aa, sebagaimana di dalam lafazh Al

Kitab ]/ang mulia. Disebutkan juga penamaan Al 'Atamah yang

mengesankan ketidaksukaanl&, dan disebutkan juga di dalam Ash-

Shahih penyebutannya dengan Al 'Atamah. Kemungkinannya unfuk

menunjukkan bolehnya hal itu, atau mungkin juga makruhnya hal itu bila

lebih dominan sebutan N Atamahatasnya, karena jika dernikian maka

sebutan Al 'Isg' akan diabaikan, atau seperti yang diabaikan.

Di-makrulrkannya tidur sebelum shalat Isya, karena terkadang

itu dapat menyebabkan lupa unfuk melaksanakan shalat ifu, atau

ditangguhkan pelaksanaannya hingga keluar dari waktunya yang terpilih.

140 1ni mengisynratkan kepada apa lrang diriwa5ntkan oleh Muslim, Abu Daud,

An-Nasa'i, hnu Majah dan yang lainnya, dari lbnu Umar secara mar{u'z I
ili yu.et u,tg ic$ jw tr,aq dq{,:ts;.}b s-',}, +V\i'€lA Vansaohh

seJ<ali-l<ali onng-omng bdui mengalahkan l<allan dalam menamai shaht
lafian, karena saungguhn5n ltu di dalam kibbullah Ta'ala adalah Isp.
Sebenamjn pengakhimn ifu l<arena pemenhan rrrfa). Maknanya, bahwa

orang-orang badui menyebutn3,n Al Akmah, karena mereka lliyJoejo,4-
(mengakhirkan memerah susu unta), Fkni menangguhkannya hingga sangat.

gelap. Adalah hnu Umar, apabila mendengar mereka menyebutnyra .4./

Abmah, dia berteriak dan marah.
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Sementara itu dimakruhkannya juga berbincang-bincang setelah shalat

Isya, bisa jadi karena dapat menyebabkan begadang sehingga

menyebabkan tertudur, lalu meniggalkan shalat Subuh, atau

melaksanakannya di luar waktu yang disukai. Atau karena mengobrol ifu

terkadang diselingi dengan keramaian dan kesia-siaan, dimana tidak

layak mengakhiri waktu terjaga dengan perbuatan tersebut. Atau karena

hal lainnya, owllahu a'lam.

Berbincang-bincang (mengobrol) di sini maksudnya adalah

khusus mengenai sesuafu yang tidak terkait dengan kemaslahatan

agama atau kemaslahatan kaum muslimin, yaifu berupa urusan-urusary

duniawi. Memang benar diriwayatkan bahwa Nabi $ pemah berbicara

kepada para sahabatnya setelah Isya, dan AI Bukhari memberinya judul:

Bab mengobrolkan ilmu di malam hari. Dalam bab ini ada juga terdapat

pengecualian, yaitu dibolelrkan berbincang di wakfu malam selama

sesuafu itu memang diperlukan unfuk dibicarakan, seperti tentang

aktifitas-aktifitas yang terkait dengan kemasalahatan manusia.

Redaksi '4 :#-irfi "selesai shalat ..." hingga akhir hadits,

menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat Subuh difunaikan di saat pagi

masih gelap, karena dimulainya seseorang mengenali orang yang di

sebelahnya bersamaan dengan kondisi masih gelap.

Redaksi rJ\Jt,SL i1.LJsu. I e ofi " Belku sering m em ba ca an ta ra

enam puluh hingga sentus (ayat),u yakni enam puluh ayat hingga

serafus ayat. Ini jelas menunjukkan pelaksanaannya di awal wakfunya,

apalagi dilihat dari segi tartilnya bacaan Rasulullah $.
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48. Dari Ali 4&, bahwa Nabi $ bersabda saat perang Khandaq,

"Semoga Allah mernenuhi kubunn-kuburan dan rumah-rumah mereka

dengan api, sebagaimana mereka telah merzyibukkan kita dari shalat

Wustha (,4shar) hingga terbmamn5a matahari."

Dalam lafazh Muslim disebutkan, "Menyibukkan kita dan shalat

Wustha -shalat Ashar-." Kemudian beliau melaksanakan shalat itu di

antara Maghrib dan Isya.

JG i-') #ht ,k ItLl ,^-hr urrAV -th
'e>tAt * 6re G ,frs 6;:, i;i }i,r y" l6tiAt i'r-

e>,ir *lrft:l3,F e:.'n:3r $b,F .*St
.et^4st, 

7 ;et ;. 6b'"; - ?t >, - "* it

J;t o-f *tt ,i, :Ju )# / 1' * c {it -tt
,'o!;bt'ri:"At ?';t & ,?t f *i *e ht .k lt
- futrgtit,f G_#a,*"r{,i" &A, J;:ri\tt
e,;fl,r r-i-'rf ,irsetlie,;iilr fu'- ftr*

.trS gri:
49. Riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

Kaum musyrikin menahan Rasulullah $ dari shalat Ashar hingga

matahari memerah atau mengmhg, maka Rasulullah $ bersaMa,

"Merek telah menyibukkan kita dari shalat Wustha -shalat Ashar-.

Setnoga Allah mernenuhi rumah-rumah dan kubunn*ubumn mereka
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dengan api." Atau, "Setnoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan

kuburan-kuburan m ereka dengan api." 147

Penjelasan:

Mengenai ini ada dua perrbahasan.

Pembahasan pertama: Pam ulama berbeda pendapat

mengenai penetapan shalat Wustha. Abu Hanifah dan Ahmad

berpendapat, bahwa itu adalah shalat Ashar. Dalil mereka adalah hadits

ini dan yang lainnya. Ini cukup kuat terkait dengan maksudnya, dan

madzhab ini adalah yang shahih dalam masalah ini. Sementara Malik

dan Asy-Syafi'i cenderung memilih sebagai shalat Subuh. Orang-orang

yang memilih itu berbeda pendapat mengenai cara menjawab hadits ini.

Di antara mereka ada menempuh cara penyelisihan dengan

mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari hadits Abu

Yunus maula Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia berkata: Aisyah

menyuruhku untuk menuliskan mushaf untuknya, kemudian dia berkata,

"Jika engkau sampai pada ayat ini, "Pelihanlah segala sala(mu), dan

(pelihamlah) shalat Wusthaa." (as. Al Baqarah 121 238) maka

beritahulah aku. lalu ketika aku sampai pada ayat tersebut, aku

memberitahunya, maka dia pun mendiktekan kepadaku, "Peliharalah

segala sala(mu), dan (peliharalah) shalat Wusthaa, (yaitu) shalat Ashar.

Dan berdiilah karena Atlah (dalam shalatmu) dengan khus5ru."

Kemudian dia berkata, uAku mendengamya dari Rasulullah S."
Malik juga meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Amr bin Rafi',

dia berkata: Aku pemah mer,uliskan mushaf unfuk Hafshah Ummul

141 HR. Al Bukhari di beberapa tempat: Mr:slim, pada pembahsan: Shalat; Abu
Daud; An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.
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Mukminin, dia berkata, uJika engkau sampai pada ayat ini, 'Pelihamlah

segala sala(mu), dan (peliharalah) shalat Wusthaa', maka beritahulah

aku. Lalu ketika aku sampai kepada ayat tersebut, aku memberitahunya,

lalu dia pun mendiketakan kepadaku, 'Pelihamlah segala shala(mu), dan

(peliharalah) shalat Wusthaa dan shalat Ashar. Dan berdiilah karena

Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."

Alasan pendalilannya, bahwa digabungkannya r:oir i:u, kepada

j;"fii13r, sedangkan yang dirangkaikan dengan yang dirangkaikan

kepadanya adalah dua hal yang berbebeda. Pembahasan tentang

masalah ini dari dua sisi:

Pertama: Bahwa ini berkaitan dengan masalah ushul, yaifu

bahwa apa yang diriwayatkan dari AI Qur'an melalui jalur ahad (tidak

muhwmtill -bila tidak dipastikan sebagai Al Qur'an-, apakah bisa

diposisikan kedudukannya dengan khabar-khabar lain dalam

pengamalannya? Ada perbedaan pendapat mengenai ini di kalangan

para ahli ushul. Yang dinukil dari Abu Hanifah, bahwa itu diposisikan

pada posisi khabar-khabar lainnya dalam pengmalannya, karena itu dia

meurajibkan berturut-furut pada puasa kaffarah berdasarkan qira'ah

yang janggal, 'Maka berpuasa tiga hari berturut-furut "Sedangkan yang

dipilihnya menyelisihi itu, sementara ifu mereka mengatakan, "Tidak ada

jalan untuk menetapkan itu sebagai Al Qur'an karena melalui jalur

ahad, dan juga tidak ada jalan untuk menetapkannya sebagai khabar,

karena tidak diriwayatkan bahwa itu sebagai khabar."

Kedua, Latazh mengandung kemungkinan penakwilan, dan itu

menjadi seperti perangkaian dalam perkataan seorang penyair,

rsl;lr G-#, t, \# 4t /$ i$t 9#t a
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"Kepada sang Raja Al Qim dan lbnu

Al Humam serta pemimpin pasukan Snng berdesal<an."

Di sini terdapat perangkaian (bthafi padahal orangnya sama,

dan perangkaian sebagian sifat kepada sifat lainnya juga terdapat di

dalam perkataan omng Amb.

Kemungkinan sebagian oftmg yang menguatkan bahwa shalat

Wustha adalah shalat Subuh, menempuh jalan lainnya, yaifu apa yang

diindikasikan oleh indikator firman Allah &, 'Dan berdirilah karena

Allah dengan membaca qunut," deng3n anggapan bahwa itu adalah

shalat Subuh yang di dalamnya terdapat o.-{d, (qunut). Pendapat ini

lemah dilihat dari dua sisi; Pertama, 'o.St adalah lafazh musytarak

(memiliki lebih dari satu arti), bisa diartikan sebagai berdiri, diam, doa,

dan banyak ibadah, maka tidaklah tepat mengartikannya sebagai qunut

yang biasa dilakukan di dalam shalat Subuh. Kedua, Bahwa terkadang

suatu hukum dirangkaikan dengan hukum lainnya, walaupun keduanya

tidak berpadu di satu tempat yang diperdebatkan. Jadi indikatomya

lemah.

Kemungkinan juga mereka menempuh cara lainnya, yaifu

mengemukakan hadits-hadits yang menunjukkan penegasan perintah

shalat Subuh, seperti sabda beliau $, 'Sandain5n mereka mengetahui

apa yang terdapat di dalam Al 'atamah (sya) dan Subuh, niscaya

merel<a mendatangi kduan5n walaupun dengan merangkak.nl42 pun

karena mereka mengetahui kemunafikan orang-orang munafik dengan

keterlambatan mereka melaksanakan shalat Isya dan Subuh. Ini

bertentangan dengan penqlasan 5nng disebutkan di dalam kalimal

"Shalat Ashar," seperti saMa beliau #, "Barangsiapa tnns

r42 HR. Al Bukhari dan png lainnya dari Abu Hurairah.
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melal<sanakan shalat di dua waktu dingin, maka dia masuk surgl.ttL43

Juga seperti sabda beliau, 'Maka jika kalian rrampu, hendala5n kalian

tidak dikalahkan dai shalat sebelum terbihSn matahari dan sebelum

terbenamnSn" Sementara firman Allah S, 'Dan beftasbihlah ambil

memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbazam(nya)."

(Qs. Qaaf [50]: 39) diartikan sebagai shalat Subuh dan Ashar. Bahkan

kami tambahkan dengan mengatakan: Telah diriwayatkan ro.ru ualid

ancarnan meninggalkan shalat Ashar yang tidak kita temukan pada

shalat Subuh, yaitu saMa beliau S, oEhrangsiapa meninggalkan shalat

Ashar, maka telah gagurlah amalnja.'L4

Kemungkinan juga orang lrang menguatkan bahwa itu adalah

Subuh menempuh jalur makna, yaitu mengkhususkan shalat Wustha

dengan perintah pemeliharaan karena adanya kesulitan dalam hal itu,

sementara shalat yang paling berat adalah shalat Subuh, karena waktu

shalat ini tiba pada saat tidur dan lengah. Suatu pendapat menyebutkan,

bahwa tidur yang paling nikmat adalah tidur sebentar di waktu fajar,

maka adalah tepat bila itulah yang ditekankan untuk drjaga

(pelaksanaannya). Ini berbeda halnya dengan shalat .fuhar karena

kesulitan lainnya, karena shalat Ashar adalah waktu sibuknya manusia

dengan penghidupan dan pencarian nafkah. Seandainya tidak ada

penyelisihan dalam hal ini, tenfu makna yang disebutkannya sebagai

shalat Subuh menjadi gugur karena persepsi, sebab nasbnya

mengratakan bahwa itu adalah fuhar. Mengenai keutamaan-keutamaan

dan kemaslahatan-kernaslahatan tidak selalu diketahui oleh manusia,

karena yang wajib adalah mengikuti nasbnya.

Muslim dan yang lainnya dari hadits Abu Musa.

Al Bukhari dari hadits Bunidah.
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Kemungkinan juga orang yang menyelisihi madzhab ini

menempuh jalur pandangan mengenai statusnya sebagai Fi (tengah)

dilihat dari segi bilangan. Berkenaan dengan ini ada dua hal; Pertama:
Bahwa &it tidak mesti didudukkan dari segi bilangan, karena bisa juga

dari segi keutamaan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman Allah,
iu.tllt'$Uu,:!it'Oan dqnikian (puta) I{ami telah menjadikan l<amu

(umat Islam), umat gng adil dan pilihan." (Qs. Al Baqarah 12] 14316

yakni'rfi (adiTdi tengah). Kedua, Jika didudukkan dari segi bilangan,

maka harus ditentukan permulaan bilangannya sehingga dengan

demikian diketahui mana tengahnya. Dalam hal ini ada kontradiksi.

Orang yang berpendapat bahwa ifu shalat Subuh mengatakan, "Bahwa

Shubuh didahului oleh Maghrib dan Isya di malam hari, dan setelahnya

adalah Zhuhur dan fuhar di siang hari, maka Shalat Shubuh adalah
.1, ','i,r (yang tengah)." Sedangkan orang yang mengatakan bahwa ifu

adalah shalat Maghrib mengatakan, "Bahwa Maghrib didahului oleh

Shalat Zhuhur dan Ashar, lalu setelahnya adalah shalat Isya dan Subuh,

maka Maghrib itu adalah *-ir (yang tengah)." Pendapat ini diperkuat

oleh riwayat yang menyebutkan bahwa shalat Zhuhur disebut jrli
(shalat yang pertama).

Bagaimana pun, apa yang telah kami sebutkan ifu yang paling

kuat adalah hadits yang merangkaikannya yang telah kami kemukakan

tadi. Namun demikian, indikasinya terbatas pada nash ini yang dijadikan

dalil sebagai shalat Ashar. Kryakinan yang disimpulkan dari hadits ini

lebih kuat daripada keyakinan 5nng disimpulkan dari hadits yang

merangkaikan. Maka yang wajib bagi yang meneliti dan mencermatinya

adalah menimbang dugaan dan melaksanakan yang lebih kuatrya.

Pembahasan kedua: Redaksi 1-''tdt5 
q#r'r;-: ti>v:. C

(Kemudian beliau melakanal<an shalat itu di antara Maghrib dan Isgl.
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Ini mengandung dua kemungkinan. Pertama: Perkiraannya adalah'

Lalu beliau melaksanakannya di antara wakfu Maghrib dan waktu Isya.

Kedua, Perkiraannya adalah, Lalu beliau melaksanakannya di antara

shalat Maghrib dan shalat Isya. Berdasarkan perkiraan ini, maka hadits

ini menunjukkan bahwa pengurutan shalat yang terlauat tidaklah wajib,

karena beliau melaksanakannya -yakni shalat Ashar yang terla*at ifu-

setelah shalat Maghrib saat itu. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat

orang gnng mawajibkan pengurutan, hanya saja pendalilan ini bertopang

pada dalil yang dapat me-rajilil<an perkiraan ini -yakni perkataan kami:

di antara shalat Maghrib dan shalat Ashar- daripada perkiraan yang

pertama -yakni perkataan kami: di antara waktu Maghrib dan waktu

Isya-. Jika ada dalilyang menguatkannya, maka benarlah pendalilan ini,

tapi jika tidak, maka itu tetap samar. Dalam pen-tarjiban ini -yang kami

isyaratkan- merupakan lingkup pandangan dari segi kaidah bahasa Arab

dan ilmu bayan. Ada riwayat yang menyatakan apa yang

mengindikasikan mjihaya perkiraan yang pertama, yaitu: Bahwa Nabi

$ memulai dengan shalat Ashar, lalu setelahnya beliau shalat Maghrib.

Ini adalah hadits shahih, maka tidak layak menoleh kepada

kemungkinan-kemungkinan dan pen- tarjiban-pen-tarjilran lain. Wallahu

a'lam.

Hadits Ibnu Mas'ud yang dikemukakan setelah hadits ini juga

menunjukkan, bahwa shalat Wustha adalah shalat Ashar, sebagaimana

disebutkan di dalam haditsnya.

Redal$i o:frl ,P It iva *'J3 *v'it:t ,* 9t ,l;t tti;r:i, *
'e':1-brif ,F-Llr (I{aum musyrikin menahan Rasututlah S dan shalat

Ashar hingga matahart mqnemh atau menguning). Waktu menguning

adalah wakfu yang dimakruhkan shalat, sedangkan waktu yang terpilih

adalah di luar itu. Maka shalat ini tidak boleh ditunda hingga keluar dari
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waktu yang terpilih lil<htial. Ada riwayat yang menyebutkan, bahwa itu

terjadi sebelum diturunkannya firman Alhh fa'ala, uJika kamu dalam

keadaan bkut hahaya), maka salatlah sambil bujalan atau

berkendaraan " (Qs. Al Baqarah 12]2391. Maksudnya: Seandainya ayat

ini telah difurunkan, tentu shalat dilaksanakan dalam kondisi takut

sebagaimarn petunjuk ayat ini.

Redaksi lil-3r e:1-bt o-i; (hkgga matahari menguning)

diasumsikan adanya penyelisihan terhadap apa !,rang terdapat di dalam

hadits pertama, yaifu pelaksanaan shalat di antara Maghrib dan Isya,

namun sebenamya tidak dernikian, tapi tertahannya itu berlangsung

hingga waktu tersebut, dan shalatnya tidak dilakukan kecuali setelah

Magh,rib, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits pertama.

Kesibukan itu bisa karena sebab-sebab shalat atau lainnya, dan apa yang

dilakukan oleh Rasulullah & mentrnjukkan bolehnyra penundaan shalat

hingga setelah terbenamnSn matahari.

Hadits ini menunjukkan bolehnya mendoakan keburukan atas

omng€rang kafir dengan doa seperti ini. Mungkin ada orang yang

mengatakan, bahwa ini bisa menjadi pedoman karena tiak adanya

periwayatan hadits dengan makna, karena Ibnu Mas'ud mgu antara

kalimat: hr lu (Semoga Allah memenuhl atau ir v:; lsemqa Allah

mernenuhli, dan tidak mencukupkan dengan salah safu lafazhnya

walaupun maknanya sarrn.

Jawabannya: Antara kedr.ranya ada perbedaan, karena kalimat
hr r:r menunjukkian himpunan dan banlBknya bagian-bagian yang

dipenuhi, tidak sebagaimana yang ditunjukkan obh ltr. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa syarat riwayat dengan "r"k"a adalah kedua

lafazhnya adalah sinonim, tidak ada safu pun gnng kurang dari yang

lainnya. Artinya, jika kita membolehkan dengan makna, maka tidak
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diragukan lagi bahwa riwayat dengan lafazh adalah lebih utama, karena

Ibnu Mas'ud mengupayakan ynng lebih utama.

'rJt'pl ,,Su tI#L ?nt *>, * i :t *'7p -o ,

.lnt .Jyt t;- ,i>,Lsr ,Jui ,'# t* .:4L; &t ;r'\t *
df Jb "61'ttf vrr 'irri 

'*ti 'Llij art .i*")b it3r u3

.*ilr ga >L)t e*r€;tr -rfrr ,rb')i-
50. Dari Abdullah bin Abbas 4g, dia berkata: Nabi S menunda.

pelaksanaan shalat Isya hingga malam gelap, maka Umar keluar, lalu

berkata, "Shalat, wahai Rasulullah, kaum wanita dan anak-anak sudah

terlelap tidur." Maka beliau pun keluar sementara kepalanya meneteskan

air, beliau bersabda, "Sandainya tidak akan menyulitkan bagi umatku -
atau: bagi manusir, niscaya aku peintahkan mereka shalat ini pada

qnktu ini."745

Penjelasan:

Abdullah bin Abbas bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu

Manaf Abu Al Abbas, putera paman Rasulullah $, salah seorang

pemuka sahabat dan ulama mereka. Dia juga disebut !;jr (sang lautan)

karena keluasan ilmunya. Meninggal di Thaif pada tahun 68 Hrjriyah,

1'15 HR. Al Bukhari, bab: Pengharapaqdengan lafazh ini dan di beberapa tempat
yang berbeda serta dengan beberapa lafazh yang saling berdekatan; Muslim

dan yang lainnya.
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pada masa pemerintahan hnu Az-Zubair. Dia dilahirkan tiga tahun

sebelum hijrah, demikian menumt Al Waqidi.

Ada beberapa pembahasan mengenai hadits ini:

Pertama: Dikatakan 'd-- ,At e -dengan kasrah pada taa'

(ct0- apabila malam telah gelap .'t;At artinya i 'ifi' (kegelapan). Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa itu adalah sebutan untuk sepertiga

malam yang pertama setelah terbenamnya lembayung (mega merah di

ufuk bamt). Demikian yang dinukil dari Al lftalil. Kata pf, yakni $ Jei

4t (memasuki waktu malam ynng gelap), seperti halnya }erta'CJl
(mernasuki unktu pagi), ,r-:if (mernasuki wakhr sorelpetang) dan ;Ll
(menrasuki,waktu zhuhur). Allah E berfirman, ntl"-Zt';5.:, tr;;l'ur
hingga: oyj$lss:t'Di qnkfu l<amu bqada di pehng hari dan waktu

kamu bemda di uaktu subuh....dan di wnktu l<amu bqada pda petang

hari dan di waktu l<amu berada di waktu Zuhur. "(Qs. Ar-Ruum [30]: 17-

18).

Kedua, Omng-orang berbeda pendapat mengenai

dimakruhkannya penamaan Isya dengan Atamah, dan berdalih dengan

hadits ini. Tentang pendalilan dengan hadits ini perlu ditinlau lebih;auh,
karena kata i-A( artinya memasuki waktu malam yang gelap, maksudnya

adalah shalat di waktu tersebut, dan ini tidak berarti menamai Isya

dengan 'Atamah. Yang lebih shahih dari itu adalah berdalil dengan

saMa Nabi g, *Ll6l-;ir \rJ tr otJJ6- i (seandang merel<a

mangetahui apa Wng terdapt di dalam IsSa dan Subuh...). Di antam

mereka ada yang memakruhkan itu. fuy-S5nfi'i berkata, "Aku menyukai

agar shalat Isya tidak disebut Atamah." landasannya adalah hadits

shahih dari hnu Umar: Bahwa Nabi $ bersabda, SA 4|\i #qii I
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ryr.'o*l'#i !"e;t #f.t*t ,'$i'rb yr (Jansanlah sekali-kali orans-

orang badui mengalahkan kalian dalam menamai shalat kalian.

Ketahuilah, sesungguhnya ifu adalah kya. Akan tetapi mereka

merzanggwhkan pememhan untal, yal<ni menangguhkan pemerahannya

hingga sangat gelap. Fitr fu aruya r;ilr i-1jl (gelapnya malam),

sebagaimana yang telah kami kernukakan. Hadits ini menunjukkan

maksud tersebut dari beberapa segi; Pertama: Bentuk larangan.

Kedua, Apa yang terkandung di dalam kalimat: '6:1;s (mengalahkan

kalian), kalimat ini mengandung ketidaksenangan terhadap penamaan

ini, karena kecenderungan jiwa tidak suka dikalahkan. Ketiga: Di-
idhafalrkannya shalat kepada mereka pada kalimat ii;itc" f, & (dalam

menamai shalat kalian), di sini terkandung tambahan lainnya. Bukankah

ketika kita mengatakan, "Janganlah engkau dikalahkan oleh hartamu."

Itu lebih menekankan daripada ungkapan: "Janganlah engkau

dikalahkan oleh suafu harta." Atau "Pada harta itu?" karena idhafah itu

menunjukkan pengkhususan dengannya.

Kernungkinan yang lebih mendekati kebenaran adalah bolehnya

penamaan ini, namun yang lebih utama ditinggalkan. Telah kami

kemukakan perbedaan antara stafus meninggalkan sesuatu lebih utama

dengan stafusnya yang makruh. Sedangkan yang menunjukkan

pembolehannya adalah lafazh Rasulullah #. Adapun ketidak

utamaannya adalah berdasarkan hadits tersebut. Sementara lafazh Asy-

Syafi'i -yaitu perkatannya: Aku tidak suka- lebih mendekati apa yang

kami sebutkan dari pendapat orang yang berkata dengan perkataan

para sahabatnya, "Adalah dimakruhkan menyebutnya'Atamah."

Atau mengatakan, "Yang dilarang adalah dominasi atas

penamaan. Yaifu selalu digunakan nama ifu, atau keseringannya." Hal

ini fidak bertentangan dengan penggunaan yang jarang (sedikit), dan
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hadits ini termasuk kategori penggunaan yang sedikit, yakni sabda beliau

$, pfSr 5 *-ijJlh ,j.6 ofr'7i 1s*nauny, merel<a mengetahui apa

Snng terkandung di dalam Isya dan Subuhl. Sementara hadits lbnu

Umar diartikan sebagai penamaan dengan itu secara dominan dan terus

m€nerus.

Ketiga: Hadits ini menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah

mengakhirkan pelaksanaan shalat Isln. Telah kami kemukakan

perbedaan pendapat ulama mengenai ini. Alasan pendalilannya adalah

sabda Nabi g, /6, d"\l ,it d"|*t irf U... (seandainsa tidak akan

manyulitl<an fugi umatku -atau: bgi manusi* ...), ini menunjukkan

bahwa Snng difuntut adalah pengakhirannya seandainya tidak ada

kesulitan.

Keempat: Telah kami kernukakan, bahwa Lair uaa*, sebutan

unfuk sepertiga malam setelah terbenamn5n lembaytrng (mega merah di

ufuk barat). Maka kata frif Udak bisa diartikan sebagai permulaan

bagian waktu ini, karena permulaan bagiannya adalah setelah

terbenamnya lembayung, dan tidak boleh melaksanakan shalat Isya di

waktu tersebut. Jadi harus diartikan kepada bagian akhimya, atau yang

mendekati itu. Maka hal ifu menyelisihi kebiasaan dan menjadi sebab

perkataan Umar &, irgiJtl), '.hiii lkau* wanita dan anak-anak

sudah pada tidur).

Kelima: Telah kami kemukakan menganai sabda Nabi $, $
,* ,Ss'+ glilb:s<t;\ -it e'65lbt (set<irakanya tidak akan

men5rulitkan bagi umatku, nisa5a aku pen'ntahkan mereka berciwak

untuk setiap shalai, bahwa itu dijadikan dalil dalam menyatakan bahwa

perintah itu menunjukkan wajib. Maka anda bisa memperhatikan,
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apakah lafazh ini dan lafazh ifu sama dalam menunjukkan hal tersebut,

atau tidak?

Saya katakan: Seseorang bisa mengatakan, bahwa itu tidak

sama secara mutlak, karena di sana terdapat landasan dalilnya, sebab

kalimat )ij menunlukkan penafian sesuatu karena keberadaan yang

lainnya, sehingga mengindikasikan penafian hal tersebut karena adanya

kesulitan, sedangkan hal yang dinafikan bukanlah hal yang dianjurkan

karena telah ditetapkannya hal yang dianjurkan, maka hal yang

dinafikan itu adalah perintah wajib. Maka terbuktilah bahwa perintah

yang muflak menunjukkan wajib. Jika kita menggunakan dalil ini di

tempat ini, dan kami katakan bahwa hal yang dinafikan bukanlah hal

yang dianjurkan -karena telah tetapnya hal yang dianjurkan- jelaslah

pengesampingannya di sini bagi yang berpendapat bahwa

didahulukannya pelaksanaan shalat Isya lebih utama berdasarkan dalil-

dalil yang menunjukkannya.l'l6 Kecuali pendalilannya digabung dengan

dalil-dalil di luar itu 5nng menunjukkan dianjurkannya penundaan,147

16 Seperti hadits Ibnu Umar secara mar{u': lt io f:ij,itrit;zrgfur',yijlitji,r
(Waktu shalat yang pertama adalah keidhaan Allah, dan waktu akhimya
adalah pemaafan Allah), diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni,
di-dha'ifl<an oleh Al Hafizh Al Mundziri; Hadits Ummu Farwah, dia berkata,
"Rasulullah $ ditanya, 'Amal apakah yang paling utama?' Beliau menjawab,
qi:t Jitg.ithti lStzatat di awal waktunWl."

HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud. Di-dha'ifkan oleh At-Tirmidzi; Hadits Ibnu

Mas'ud yang lalu. Semua keumuman ini tidak kuat untuk menyanggah hadits-

hadits yang menunjukkan penangguhan shalat Isya.
t47 Seperti hadits Jabir bin Samurah: "Nabi $ melaksanakan shalat menyerupai

shalat kalian. Beliau sedikit mengakhirkan shalat Isya setelah shalat kalian."
HR. Mr.rslim. Dia juga meriwayatkan dari hadits Umar:
"Rasulullah $ menunda shalat Isa pada suatu malam, hingga telah berlalu

mayoritas malam dan orang-orang di masjid sudah pada tidur. Kemudian

betiau kelnar lalu shaht, talu bersabda,,it *i1$;lf ii *ti',tt(Saungguhn5Ta
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maka itu menjadi lebih kuat daripada dalildalil yang menunjukkan

didahulukannya itu, dan itu lebih didahulukan, sehingga gabungan itu

semua menjadi dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu

menunjukkan wajib. Maka saat ifu, benarlah hal itu berdasarkan

penggabungan ini.

Keenam: Hadits ini menunjukkan bolehnya mengingatkan para

pembesar, baik karena kemungkinan dia lalai atau untuk mendapatkan

suatu faidah dari mereka dalam peringatan itu. Hal ini berdasarkan

perkataan Umar, ';tta*Sti)t*ii (kaum wanita dan anakanak sudah

pda tidu).

Ketuiuh: Kernungkinan kalimat 'o(!ltj'rCl, i:t (kaum unnita

dan anak-anak sudah pada tidul kembali kepada orang-orang yang

datang ke masjid di antara mereka, kerena tipisnya kemampuan mereka

mengemban beban begadang. Maka hal itu diartikan bahwa mereka

(sebagian wanita dan anak-anak) mendatangi masjid unfuk shalat

jamaah. Kemungkinan juga kembali kepada kaum wanita dan anak-anak

yang ditinggalkan di rumah, sehingga kalimat i., '.,3t d1 lwanita wanita

telah pada tidur ...) merupakan ungkapan rasa kasihan terhadap mereka

karena lamanya menunggu.

itu adalah benar-benar vrakturya tidak akan menglitkan bagi

umathi. Ban5rak sekali hadits yang menunjukkan pengakhiran shalat Isya

hingga sepertiga malam dan hingga pertengahan malam, dan itu terdapat di

dalam kitab.kitab induk, dari hadits Anas, Mu'adz bin Jabal, Abu Sa'id, Abu

Mtrsa dan Abu Hurairah.
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F3;a?tt * dtLl:W.lor ur.r *t;.cf -ot
."*1i,, r ri:;.v,irxst'F ),i>,Lsr,*i ri1 ,ju

51,. Dari Aisyah cp,: Bahwa Nabi S bersabda, "Apabik iqamah

shalat telah dikumandangl<an, sementara tiba wakfu makan malam,

maka mulailah dengan makan malam."

llo 1tz, ctc...;:t;j* J.t *j -o1

52. Diriwayatkan dari lbnu Umar dengan makna hadits yang

sama.1€

Penjelasan:

Atif dan laam pada lafazh iy':at tidak tepat diartikan sebagai

pencakupan, dan tidak tepat pula dimaknai sebagai pendefinisian (yakni:

yang sudah diketahui), tapi semesting,a diartikan sebagai shalat Maghrib,

berdasarkan sabda beliau, :6u..ljdj0 (maka mulailah dengan makan

malam), maka pengertian ini berarti mengeluarkan shalat siang hari dan

menjelaskan bahwa bukan ifu yang dimaksud. Tinggal ada keraguan

antara shalat Maghrib dan Isya, maka adalah tepat mengartikannya

sebagai shalat Maghrib, berdasarkan apa yang disebutkan pada sebagian

riwayat: ttAl';.tt p 9. rtit;'6 ,i+b'€'rrftiAr gf't ri1 flrabila makan

malam telah disuguhkan sementam alah seonng kalian berpuasa, maka

mulailah denganryn sebelum kalian shalaf , dan ini adalah hadits shahih.

148 HR. Al Bukhari dengan lafazh yang beragam, dan ini adalah salah satunya

png disebutkannya pada pembahasan tentang makanan.
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Shahihjuga hadits yang menyebutkan: r , al;" lAtbl ,jp l,rt j:'t:.a

(maka mulailah sebelum kalian melal<sanakan shalat

Ma7hnb). Hadits-hadits ini sebagiannya menafsirkan sebagian lainnya.

Golongan Zhahiriyah mangambil zhahimya hadits dalam mendahulukan

makan daripada shalat, dan mereka menambahkan -sebagaimana yang

dinukil dari mereka- dengan mengatakan, "Bila dia shalat maka

shalatnya batal."

Adapun orang-orang yang bermadzhab qUas dan pandangan,

maka mereka memandang kepada makna hadits, dan mernahami

bahwa alasannya adalah kakacauan fikiran karena keinginan terhadap

makanan. Hal ini telah dijelaskan oleh riwayat yang kami sebutkan tadi,

5raitu pada sabda beliau, lJ,t:e €teli (sementam salah samng kalian

berpuasa), maka silakan cermati maknanya. Karena ketika ada

keinginan yang menyebabkan ketidakkhusyr.ran di dalam shalat, maka

dahulukanlah makan, dan dicukupkan hanya sekadar yang dapat

menawar rasa lapar. Sementara itu pendapat yang dinukil dari Malik:

Dimulai dengan shalat terlebih dahulu, kecuali apabila berupa makanan

yang ringan (makan sedikit, maka dahulukan makan).

Hadits ini juga dijadikan dalil, bahwa waktu Maghrib itu cukup

lapang, sehingga jika ingin dimaksudkan sebagai kemutlakan kelapangan

maka itu benar, narnun perbedaan mengenai hal ini bukan masalah

yang masyhur. Dan bila yang dimaksudkan dengan lapangnya waktu

Maghrib ini hingga hilangnya mega merah (lembayung), maka pendalilan

dengan ini perlu ditinjau lebih jauh, karena sebagian orang yang

menyempitkan waktu Maghrib menjadikannya terbatas hanya sekadar

waktu yang cukup untuk beberapa suapan yang menawar rasa lapar

saja. Berdasarkan ini, maka waktu Mahgrib itu tidak lapang hingga

terbenamnya mEIa merah. Adapun menunrt pendapat yang benar
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sebagaimana madzhab kami, bahwa waktunya lapang hingga

terbenamnya mega merah. Adapun pembahasan ini sekadar pendalilan

dari segi hadits ini.

Hadits ini juga dUadikan dalil bahwa shalat jamaah bukanlah

ko,,vajiban setiap indMdu di setiap saat. Ini benar jika maksudnya bahwa

telah terhidangnya makanan -disertai dengan keinginan terhadapnya-

merupakan udzur meninggalkan jamaah. Tapi jika maksudnya sebagai

pendalilan bahwa itu bukan hal yang wajib tanpa udzur, maka itu tidak

benar.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa keutamaan menghadirkan

hati (!husyu) di dalam shalat atas keutamaan shalat di awal waktu.

Karena ketika keduanya (hidangan makan malam dan Shalat Maghrib)

bertemu, maka Rasulullah $ menganjurkan mendahulukan sarana yang

bisa menghadirkan hati dalam pelaksanaan shalat daripada

pelaksanaannya di awal waktu. Mereka yang mendalami makna ini juga

tidak mernbatasi hukumnya hanya pada kondisi terhidangnya makanan,

tapi mereka juga mengatakan demikian ketika adanya kondisi yang

semakna dengan ini, yaifu keinginan terhadap makanan.

Yang benar dalam hal ini, bahwa bila makanan tidak dalam

keadaan terhidang, dimana memungkinkan untuk dihidangkan dengan

segera (atau memerlukan wakfu yang agak lama), apakah setara dengan

yang terhidang atau tidak? Kondisi yang pertama, tidak jauh hukumnya

dengan hukum yang telah terhidang. Sedangkan kondisi yang kedua,

yaitu lebih lambat dalam menghidangkannya, maka tidak bisa disamakan

dengan yang terhidang. Karena terhidangnya makanan pasti menambah

keinginan dan kecenderungan terhadapnya. Mungkin tambahan inilah

yang menyebabkan pembuat syari'at lebih mendahulukan makanan

daripada shalat. Maka tidak selayaknya menyetarakan dengannya apa
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yang tidak sama dengannya, berdasarkan kaidah ushuliyah: "Bila status

nash mencakup suafu sifat yang memungkinkan diberlakukan, maka

tidak dikesampingkan. "

J;t',;;:Uti qr" ir ,f t akG * Ft -of
'n-ii.ti- ;t rt ,?6 ,tt-. e>V y ,ik *:, ;r'l"ot ,k :t

.orii trr

53. Riwayat Muslim dari Aisyah 6, dia berkata: Aku mendengar

Rasulullah & bersabda, 'ndak ada shalat dengan terhidangnln

dan fidak pula dalam keadaan menahan kdm kotomn."

Penjelasan:

Hadits ini lebih umum daripada hadits gang pertama. Maksudnya

dari segi lafazh i>tlotr lrnutat). Pandangan terhadap makna menunjukkan

keumuman, dan itulah yang lebih sesuai dengan madzhab golongan

Zhahiriyah. Telah kami kanukakan hal yang terkait dengan

terhidangnya makanan.

fLliti adalah kotoran dan kencing. Dalam sebagian hadits

keduanya dinyatakan secara gamblang. i;"\ilir:,i lmunahan kedua

kotoran) bisa menyebabkan kumng sernpumanya suafu rukun atau

syarat, atau tidak sama sekali. Jika menyebabkan itu, maka tidak boleh

memasuki shalat dengan kondisi dernikian. Bila. memasuki shalat

sementara ada rukun atau syarat yang kurang, maka kekurangan ifu

menrsak shalatrya. Tapi bila tidak menyebabkan ifu, rnaka pendapat

yang masyhur adalah rnakruh.
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Dinukil dari Malik, bahwa hal itu akan mempengaruhi shalat

karena dia disibukkan dengan hal itu. Dia berkata, "Dia mengulang di

waktu tersebut dan setelahnya." Sebagian sahabatnya menakwilkan,

bahwa bila kondisi'itu menyibukkannya -hingga dia tidak mengetahui

(menyadari) bagaimana dia shalat-, maka dialah orang yang harus

mengulang sebelum dan sesudah. Adapun bila hal itu menyibukkannya

dengan kesibukkan hanya sedikit, yang tidak menghalanginya dari

memenuhi batas-batasnya, dan shalat dengan manahan dorongan di

bagian pelepasannya, maka dialah yang harus mengulang pada

wakfunya.

AI Qadhi Iyadh berkata, "Semuanya sepakat, bahwa orang yang

mengalami hal dimana dia tidak dapat kh*y,, di dalam shalatnya dan

tidak dapat tepat memenuhi batas-batasnya, maka dia tidak boleh

(melakukannya), dan juga tidak boleh memasuki shalat, dan hendaknya

dia memutuskan shalatnya jika mengalami hal ifu di dalam shalatnya."

Penakv,rilan yang kami kernukakan tadi dan perkataan Al Qadhi

Iyadh ini mengandung kesamaran. Yang benar adalah apa yang kami

isyaratkan di awal, yaitu bila kondisi itu menghalangi suatu rukun atau

syarat, maka tidak boleh melaksanakan shalat dengan kondisi itu,

karena jika melakansakannya maka shalatnya rusak yang disebabkan

oleh kurangnya rukun atau syarat. Dan bila tidak sampai demikian,

maka hukumnya makruh, demikian bila dilihat dari segi maknanya, atau

terlarang bila dilihat dari segi zhahirnya larangan ini. Hal ini tidak

mengharuskan pengulangan menurut madzhab Asy-Syafi'i.

Adapun penakwilan yang menyebutkan, bahwa "Tidak

mengetahui bagaimana dia shalat," atau apa yang dikatakan oleh Al

Qadi lyadh, "Bahwa orang yang mengalami hal dimana dia tidak dapat

khusyu di dalam shalatrya." Jika 1lang dimalsud itu keraguan mengenai
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suatu rukun maka hukumnya adalah hukum orang yang ragu dalam hal

itu tanpa sebab ini, yaitu bertopang pada yang diyakini. Tapi bila

maksudnya bahwa hal ifu menghilangkan kekhusyran secara

keseluruhan, maka hukumnya adalah hukum orang yang shalat tanpa

kekhusyuan. Sementara ifu madzhab Jumhur berpendapat bahwa hal ifu

tidak membatalkan shalat.

Peerkataan AI Qadhi, "Dan tidak dapat tepat memenuhi batas-

batasnya," jika maksudnya adalah tidak melakukannya sebagaimana

yang diwajibkan kepadanya, maka itu telah dijelaskan sebagaimana telah

kami sebutkan. Dan bila maksudnya tidak dapat khus5ru, jika terjadinya

hal ifu karena ragu dalam melakukannya, maka hukumnya adalah

hukum yang ragu dalam melakuan nrkun, atau kurang syarat yang

disebabkan oleh selain hal ini. Dan bila yang dimaksudnya selain itu

yang terkait dengan hilangnya kekhusyuan, maka ini juga telah kami

jelaskan.

Apa yang kami sebutkan ini adalah mengenai pengulangan

shalat. Adapun mengenai bolehnya melaksanakan shalat (dargan

kondisi itu), maka dikatakan, bahwa tidak boleh memasuki shalat yang

tidak memungkinkan unfuk mengingat pemenuhan rukun-rukun dan

syamt-syaratn5n.

Adapun apa yang diis5nratkan oleh sebagian mereka tentang

dilarangnya melaksanakan shalat dengan manahan dorongan hajat

(kotomn atau kencing), hal ifu karena keluamya najis dari tempatrya

menyebabkannya seperti yang mengeluarkannya, dan ifu menyebabkan

batalnya thaharah, dan diharamkan melaksanakan shalat tanpa

menalnpilkan apa Srang kami kemukakan. Menurutku, ini jauh dari

metlg€na, karena itu berarfi mernunculkan sebab lain dalam

menrbatalkan thaharah tanpa berdasarkan dalil yang jelas yang
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. ,c./

54. Dari Abdullah bin Abbas rg, dia berkata, "Telah bersaksi

bagiku orang-orang yang diridhai -dan yang paling diridhai bagiku

adalah Umar-, bahwa Nabi $ melarang shalat setelah Subuh hingga

terbifrya matahari, dan setelah Ashar hingga (matahari) 1"r6"nu*."149

menyatakan hal ifu. Jika disandarkan kepada hadits ini, maka hadits ini

tidak secara jelas menyebutkan bahwa sebabnya adalah apa yang

disebutkannya itu, tapi intinya adalah bahwa itu sesuai atau

memungkinl<an. Wallahu a'lan.

Ls# # :Jv t\i:??nt or, {# i }' # * -ot

F, * ht * Ut L( -'* qy ia'rij- o;b';'S*,

& *1)tl-i;3',ifuty & U?t;-;'e>,Asr,f e

i. ), i r. c. ,o. \,, ,, oro,, . 1o.
,P 1' )-t Oe lre ttt o?tg|*)t * g),f -oo

\'),:*)tei e #t',;:i\i! ,i; fi *,, *ht
e-

.:>(, )At x, iy'*
55. Dari Abu Sa'id Al Khudri rg, dari Rasulullah S, " Tidak ada

shalat setelah Subuh hingga meningginya matahari, dan tidak ada shalat

s etelah Ashar h ingga terbenamnya -utu/7sri." 
LSo

749 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada pembahasan tentang waktu-waktu
shalat; Mulim, Abu Daud; An-Nasali; At-Tirmidzi dan lbnu Majah.

150 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini, pada pembahasan, Waktu-waktu shalat;

Mr.rslim dan fui-Nasa'i.

t o 6tl
(JI,.J
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Penjelasan:

Hadits yang pertama sebagai sanggahan terhadap golongan

Rafidhah mengenai apa yang mereka nyatakan tentang perbedaan

antara ahli bait (keluarga Nabi &)dan pam pemuka sahabat "S.

Redaksi +5t tiJ.g:*at * ,rd (Betiau melarang shalat setelah

Subuh), yaitu setelah shalat Subuh. PtA:t (dan setelah Ashar), yaitu

setelah shalat Ashar. Karena wakfu-wakfu yang dimakruhkan shalat

padanya terbagi dua. Pertama: Apa yang kemakruhannya terkait

dengan pelaksanaan padanya, artinya, bila pelaksanaannya mundur (dari

awal waktunya) maka tidak makruh melakukan shalat sebelumnya. Dan

bila dimajukan diawal waktu maka makruh (melakukan shalat

setelahnya). Yaitu pada shalat Subuh dan shalat Ashar. Berdasarkan ini

maka waktu yang dimakruhkan berbeda dalam hal panjang dan

pendeknya. Kedua. Apa yang kemakruhannya terkait dengan waktu,

seperti terbitnya matahari hingga meninggi, dan wakfu istiwa' (matahari

berada di atas tepat). Adalah tidak baik hukum pada hadits ini dikaitkan

dengan waktu, karena memang harus dilaksanakan shalat Subuh dan

shalat Ashar, jadi jelaslah bahwa maksudnya adalah setelah shalat Subuh

dan setetah shalat Ashar.

Hadits ini diamalkan oleh para ulama. Diriwayatkan dari

sebagian ulama terdahulu dan madzhab Azh-Zhahiriyah, bahwa ada

perbedaan pendapatlsl pada sebagian masalahnya. Bila redaksi

ls1 Dikatakan di dalam Al Fatb engl -setelah menyebutlan perkataan Ibnu
Daqiq Al Id dan perkataan An-Nawawi yang menyatakan terjadinp ijma'

}-tentang makruhnya shalat tanpa ada sebabnya pada waktu-waktu ynng
' terlarang-, "Apa yang dinukilnya tentang ijma' dan kesamaan pendapat ifu

ada kritikan." Namun Dia tidak menjelaskan perbedaan pendapat png
diisyaratkan itu, hanya saja dia setelah mengkritik An-Nawawi -karena
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penafian masuk kepada perbuatan di dalam lafazh-lafazh Rasulullah $,
maka yang paling utama adalah mengartikannya sebagai penafian

perbuatan syar'i, bukan sebagai penafian perbuatan riil. Jadi kalimat !
fJr3ii.;i-b Wdak ada shalat setelah Subuh) adalah penafian shalat

syar'i, bukan penafian yang riil. Kami katakan demikian, karena

zhahimya, bahwa pembuat syari'at menggunakan lafazhJafazhnya

sesuai dengan kebiasaannya, yaifu syar'i.

Lain dari ifu, bila kita mengartikannya sebagai perbuatan riil -
padahal itu tidak dinafikan-, maka kita perlu penyamaran untuk

membenarkan lafazhnya, yaitu yang disebutkan dengan isyarat indikator.

Tinggal pandangan bahwa lafazh tersebut umum, samar, atau jelas pada

sebagian pengertiannya. Bila kita mengartikannya sebagai hakikat syar'i,

maka kita tidak perlu penyamaran, sehingga ifu lebih utama.

Dari pembahasan ini dapat dicermati pendapat para ahli fikih
mengenai sabda Nabi $, 'drr\t'aJo.l Wdak ada nikah tanpa wall1,

karena jika anda mengartikannya sebagai hakikat syar'i, maka anda

tidak perlu menyamarkan, karena ini adalah penafian nikah syar'i. Tapi

jika anda mengartikannya sebagai hakikat yang riil -padahal sebenamya

ifu tidak dinafikan secara riil walaupun tanpa wali-, maka anda perlu

penyamamn. Maka saat itu sebagian mereka menyamarkan

"keabsahan" dan sebagian lainnya menyamarkan "kesempurnaan".

Demikian juga sabda Nabi $, )4r;i(il *-d;r"J.?*r (Tidak ada

puasa bagi yang tidak menetapkan niat puasa di malam har).

menyatakan ijma'- dia menceritakan dari sebagian salaf pendapat yang

membolehkan secara mutlak, dan bahwa hadits-hadits yang melarang itu
telah dihapus (hukumnyn). Demikian juga gang dikatakan oleh Daud dan yang

lainnya dari para penganut madzhab Azh-Zhahirilnh, dan ifu pula yang

dinyatakan oleh lbnu Haan. Sampar di sini apa yang dikemukakannya.

Kemungkinan, inilah yang dimaksud oleh pensyarah.
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Adapun hadits Abu Sa'id Al l(hudri, yaitu Abu Sa'id Sa'd bin

Malik bin Sinan, sedangkan Khudrah dari golongan Anshar.

Pembahasan tentang hadits ini telah dikemukakan. Di dalam hadits ini

ada tambahan dari apa yang terkandung di dalam hadits pertama,

karena kemakruhannya berlangsung hingga meningginya matahari.

Maksudnya bukan kemutlakan meninggi ke ufuk, tapi meninggi hingga

hilangnya wama kekuning-kuningan pada matahari atau kemerah-

merahannya. Yaitu meninggi sekadar satu atau dua tomba;..152 6.11rnu1

at-b I (tidak ada shalall di kedua hadits ini adalah bersifat umum

mencakup semua shalat. Namun fuy-Syafi'i dan Malik

mengkhususkannya sebagai shalat sunah, dan keduanya tidak

mengatakan itu pada shalat-shalat fardhu yang terlewat, sehingga

keduanya membolehkan pelaksanaannya di semua waktu. Sementara

Abu Hanifah melarangnya. Ini lebih masuk kepada keumuman, hanya

saja bertentangan dengan sabda Nabi $, QW W \f rilt ,* ?tJ 
"i

gj:S $1 (Barangsiapa 5nng ketidumn dai melaksanakan shalat atau

lupa akan shalat maka hendaknya dia melal<sanakan shalat itu apabik

dia teringat akan ihl. Jadi beliau menjadikan teringatrya ifu sebagai

waktunya. Dalam suatu riwayat disebutkan: G$; if $ ii 1(tidak ada

lagi wakfunya selain itu). Hanya saja, antara kedua hadits ini ada

keumuman dan kekhususan dari satu segi, dimana hadits yang melarang

shalat setelah Subuh dan setelah Ashar adalah khusus rnengenai waktu,

dan umum mengenai shalat. Sementara hadits yang menyinggung

tentang ketiduran dan lupa adalah khusus mengenai shalat yang

terlewat, dan umum mengenai waktu. Jadi masing-masing dari keduanya

152 p"rLiruunnya dengan tombak, (riwayatnya) disebutkan oleh Muslim, Ahmad,

Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadits Ibnu 'Abasah.
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bila saling disandingkan adalah bersifat umum dari satu segi, dan besifat

khusus dari segi lainnya. Demikian yang perlu diketahui.

Pengarang mhimahullah berkata, "Mengenai masalah ini ada

juga riwayat dari Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin

Umar, Abdullah bin Amr bin Al Ash, Abu Hurairah, Samurah bin

Jundub, Salamah bin Al Akwa, Zaid bin Tsabit, Mu'adz bin Afra', Ka'b

bin Murrah, Abu Umamah Al Bahili, Amr bin Abasah As-Sulami, dan

Aisyah ,@, serta Ash-Shunabihi, namun dia tidak pernah mendengar

dari Nabi $.
Ali adalah Ali bin Abu Thalib, Amirul Mukminin, Abu Al Hasan.

Nama ayahnya adalah Abu Thalib, Abdu Manaf. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa namanya adalah julukannya (kunyahnya). Ali &,
memiliki banyak sekali keutamaan yang tidak tersembunyi. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa dia memeluk Islam ketika berusia 13

tahun, atau 12 tahun, atau 15 tahun, atau 16 tahun, atau 10 tahun,

atau 8 tahun. Ada banyak pendapat mengenai ini. Ali rg terbunuh di

Kufah pada tahun empat puluh Hijriyah, pada bulan Ramadhan.ls3

Abdullah bin Mas'ud bin Syamkh adalah Abu Abdurrahman,

salah seorang ulama kalangan sahabat dan pemuka mereka. Meninggal

di Madinah pada tahun 32 Hi;ria1",.ts+

Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin

Umar bin l(haththab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah

153 HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i: "Bahwa Nabl $ metarang shalat

setelah Ashar kectrali matahari masih tinggi." Riwayat An-Nasa'i: "Kecuali

matahari masih putih cerah.".
lil Kemungkinan haditsnya png diriwayntkan oleh Al Bukhari pada Bab orang

yang adzab dan iqamah untuk setiap waktu (shalat), dan pada Bab Kapan
shalat Subuh di Jam'.
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bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Munah AI Adawi. Riyah (t6)

-di dalam silsilah nasabnya- dengan kasmh dan setelahnya yaa', huruf
terakhir. Razah (LrTt) dangan fathah pada raa' tanpa titik, dan

setelahnya zaay ber-fathah. Abdullah bin Umar ig meninggal pada

tahun 73 Hijriyah.lss

Abdullah bin Amr adalah Abu Muhammad -Pendapat lain

menyebutkan: Abu Abdurrahman. Pendapat lain lagi menyebutkan: Abu
Nushair t*.fl, d..,gan dhammah pada nuun dan fathah pada shaad-

Abdullah bin Amr bin Al Ash bin Wail bin Hasyim bin Su'aid (,$-i,) -
dengan dhammah pada siin dan fathah pada 'ain- lbnu Sahm As-

Sahmi, salah seorang penghafal hadits generasi sahabat dan yang

banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah #. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa dia meninggal pada malam peristiwa AI Harrah,

sedangkan peristiwa Al Harrah terjadi pada hari Rabu, dua hari terakhir

dari Dzulhijjah, tahun 63 Hfiriyah. Pendapat lain menyebutkan 73

Hijriyah. Pendapat lain lagi menyebutkan selain itu.

Adapun Abu Hurairah, pembahasan mengenainya pemah

dikemukakan.156

Samurah adalah Abu Abdurrahman -Pendapat lain

menyebutkan: Abu Abdullah, atau Abu Sulaiman, atau Abu Sa'id-,
Samurah bin Jundub (.JI4) -dengan dhammah pada daal, dikatakan

juga dengan fathah (-rtr-:+Y hnu Hilal, Al Fazari, sekutu kaum Anshar.

Demikian yang dikatakan oleh Al Waqidi. Dia meninggal di Bashrah

pada masa kekhalifahan Mu'awiyah, tahun 58 Hijriyah.

155 HR. Malik; Al Bukhari; Muslim dan An-Nasa't g$'+,;b5,€'nto:ju-,t
4ij'r+\ r,,*tt (Hendalwa sneonng dart l<altan menyengaia sehingga

shalat ketika terbitng mablmrl dan tidak pula ketil<a tefienamnyal.
156 Hadibnp dikeluarkan oteh Al Bukhari dan Mr.rclim.
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Salamah bin Al Akwa adalah Salamah bin Amr bin Al Akwa. Dia

dinisbatkan kepada kakeknya, Al Akwa' bin Sinan bini Abdullah.

Salamah adalah orang Aslam, dijuluki Abu Muslim. Pendapat lain

menyebutkan: Abu lyas. Pendapat lain menyebutkan: Abu Amir. Dia

salah seorang pemberani dari kalangan sahabat dan golongan utama

mereka. Dia meninggalpada tahun 74 Hijriyah dalam usia 80 tahun.

Zaid bin Tsabit adalah Abu Kharijjah bin Zaid bin Tsabit bin

Adh-Dhahhak bin T:iid Al Anshari An-Najjari. Suatu pendapat

menyebutkan bahwa kurynbnya adalah Abu Sa'id. Pendapat lain

menyebutkan kunpbnya Abu Abdunahman. Dikatakan, bahwa ketika

Rasulullah $ tiba di Madinah, saat itu dia (Zaid bin Tsabit) berusia 11

tahun, dia .g termasuk para pemuka sahabat dan menonjol dalam ilmu

faraidh. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dia meninggal pada tahun

45 Hijriyah. Pendapat lain menyebutkan: 42Hijnyah. Pendapat lain lagi

menyebutkan: 43 Hijriyah. Pendapat lainnnya lagi menyebutkan selain

itu.

Mu'adz Ibnu Afra' adalah Mu'adz bin Al Harits bin Rifa'ah bin

Sawad -menumt Ibnu Ishaq-. Ibnu Hisyam berkata, "Dia adalah Mu'adz

bin Al Harits Ibnu Afra' bin AI Harits bin Sawad bin Ghanm bin Malik

bin An-Najjar." Musa bin Uqbah berkata, "Mu'adz bin Al Harits bin

Rifa'ah bin Al 11uri1"."157

7s7 HR. Al Baihaqi di dalam Sunarnyadan Ishaq bin Rahwaih di dalam Musnad
n5n -sebagaimana yang disebutkan oleh Az-7-aila'i di dalam Nashb Ar-Ra5nlr
: Dari Mu'adz bin Afra'' Bahwa dia thawaf setelah Ashar, atau setelah

Subuh, dan tidak shalat (sunnah thawaf), lalu dia ditanya mengenai hal itu,
maka dia berkata, "Rasulullah $ melarang shalat setelah Subuh hingga

terbitnya matahari, dan setelah Ashar hingga terbenam (matahari).".
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Ka'b bin Murrah adalah Al Bahzi As-Sulami -menurut suatu

pendapat-, dia meninggal di Syam pada tahun 59 HUriyah. Pendapat

lain menyebutkan selain itu.

Abu Umamah Al Bahili, namanya adalah Shuday bin Ajlan. illa
-dengan dhammah pada shaad tanpa tittk, fathah pada daal dan tasydid

pada yaa'-. Dia termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadits.

Meninggal di Syam pada tahun 81 Hijriyah. Pendapat lain

menyebutkan, pada tahun 86 Hijriyah. Dia adalah orang terakhir yang

meninggal di Syam dari kalangan para sahabat Rasulullah S, menurut

pendapat sebagian mereka.

Amr bin Abasah adalah Abu Najih. Dikatakan juga Abu Sy'aib

Amr bin Abasah (i;-#) -dengan fathah pada 'ain dan baa', dimana 6aa '

itu adalah setelah 'arh- Ibnu Amir bin Khalid adalah seorang yang

bemsal dari Sulami. Dia berjumpa dengan Nabi $ di masa awal Islam.

Diriwayatkan darinya, bahwa dia pemah berkata, "Sungguh aku telah

melihat diriku dalam keadaan aku seperempat Islam." Kemudian dia

berjumpa beliau lagi setelah hi1rc6.tsa

Aisyah g, pembahasan mengenainya telah dikernukakan.l59

158 gp. Ahmad; Muslim dan Abu Daud, dengan lafazh, "Lakukanlah shalat
Subuh, kemudian berhentilah shalat hingga terbitnSn matahai dan meninggi."

159 HR. Muslim; An-Nasa'i, dengan lafazh, "sesungguhnya larangan
Rasulullah $ adalah beliau bersabda, Uanganlah kalian sengaja menepatkan

shalat kalian saat terbitnSa matahari dan tidak pula saat terbenamnya. Karena

sesunggunya matahari itu tefrit di antara dua tanduk syetad. Muslim
menambahkan, "Nabi $ tidak pemah menlnggalkan dua rakaat setelah

Ashar." Ini bersama hadits Ali, menunjukkan bahwa.ihr selama matahari
masih bersinar putih terang maka tidak apa-apa melakukan shalat, selama
tidak dijadikan sebagai rutinitas, kecuali bagi Rasulullah SAW, karena saat itu
beliau disibukkan oleh utusan AMul Qais dari melakukan dua rakaat setelah

Zhuhur, maka beliau mengqadhanya setelah Ashar, kemudian beliau
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Ash-Shunabani adalah Abdunahman bin Usailah, dinisbatkan

kepada suatu kabilah dari Yaman. Kurynbnya adalah Abu Abdullah.

Dia memeluk Islam di masa Rasulullah .s, lalu berusaha menjumpai

beliau.. Namun sesampainya di Al Juhfah, sampai berita tentang

wafatnya Rasulullah $. Dia adalah seorang yang memiliki banyak

keutamaan.

7At ;.'# ol q:b?nt orr l' + /. /:G i,f -o1

i6 t*-'S;-'nht 
,;:r, tt r*. o:rL)t ii-ie. ,* itt g,

,At ?is J; ;;tt et o'rt i ,l' J;r l :Jvs ,d:-i

Jrx iv .q;b 6 lb ,l*.t ya].ut J2'";tt jw .'q:;

,;j L-1 'r*X. ,a,Jr J:; ,rA 6b;, ,$d).U:* ,ot*.
.*F r;i:i jt"'"i.].3r

56. Dari Jabir bin AMullah rg: Bahwa Umar bin Khaththab &
datang pada hari (perang) Khandaq setelah terbenamnya matahari, lalu

dia mencela orang-orang kaftr Quraisy, dan berkata, "Wahai Rasulullah,

hampir saja aku tidak shalat Ashar hingga matahari hampir terbenam."

Maka Nabi S bersabda, "Derni Allah, aku malah belum shalat." l-alu

kami pun berdiri menuju Buthhan, lalu beliau wudhu untuk shalat dan

mendawamkannSTa, sebagaimana yang diriwaptkan dari Aisph, "Tidaklah
beliau masuk ke rumahku setelah Ashar kecuali beliau shalat dua rakaat.".
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kami pun wudhu untuk shalat, lalu beliau shalat Ashar setelah

terbenamnya matahari. Kemudian setelahnya beliau shalat Maghri6. 160

Penielasan:

Hadits Umar ini menunjukkan bolehnya mencela orang-orang

musyrik berdasarkan persetujuan Rasulullah # terhadap Umar atas hal

tersebut. Di dalam hadits ini tidak disebutkan lafazh celaan tersebut,

maka hendaknya diartikan -kendatipun ifu muflak- sebagai perkataan

yang tidak keji.

Redaksi Pt 
"bt'oS 

6 ,!, ,:,1,t ti- (Wahai Rasulullah, hampir

saja aku tidak shalat Ashar ...) mengindikasikan bahwa dia

melaksanakan shalat itu sebelum terbenamnya matahari, karena bila

lafazh penafian masuk kepada'rr-?, maka mayoritasnya menunjukkan

terjadinya perbuatan, sebagaimana di dalam firman Allah &, ttij tli
ttj';i '96n hampir saja merel<a tidak melaksanakan perintahifu. "(Qs. Al

Baqarah l2l:7t), maka demikian juga di dalam hadits ini.

Sabda beliau &, q$-b u |tt (Demi Allah, aku malah belum

shalafl. Suafu pendapat menyebutkan, bahwa di dalam kata sumpah

terkandung belas kasihan dari beliau $ kepada yang meninggalkannya.

Intinya, bahwa sumpah ini sebagai penegasan unfuk yang disumpahkan,

sedangkan sumpah ini mengindikasikan terjauhnya kejadian yang

disumpahkan, sampai-sampai seolah-olah tidak dipercaya terjadinya hal

itu, maka beliau bersumpah atas terjadinya itu. Hal ini mengindikasikan

160 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini di lebih dari satu tempat; Muslim,
pembahasan: Shalat; An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Buthhan adalah suatu

lembah di Madinah.
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besamya perkara meninggalkan shalat, dan ini melahirkan rasa kasihan

beliau, atau yang mendekati maknanya.

Hadits ini menunjukkan tidak makruhnya ucapan: qL; r; lkami

belum shalat), ini berbeda dengan apa yang difahami oleh sebagian

orang. Nabi ,S[ meninggalkan shalat ini karena kesibukan beliau dengan

peperangan, sebagaimana yang disebutkan secara jelas di dalam hadits

lainnya, yaitu sabda beliau $, j, ."$ g:n-ilt # t|iJJ, (Mereka telah

menyibukl<an kita dari shalat Wusthal. Sebagiah ulama terdahulu

berpedoman dengan ini tentang mengakhirkan shalat dalam kondisi

takut hingga kondisi aman, dan para ahli fikih berpedoman dengan ini

tentang mendirikan shalat dalam keadaan takut. Hadits ini berkenaan

dengan perang Khandaq dan shalat khauf (shalat dalam kondisi takut) -
pendapat lain menyebutkan disyari'atkan shalat l(hauf ketika perang

Dzat Ar-Riqa', yang terjadi setelah perang l(handaq-. Di antara orang

ada yang menempuh pengertian lain, 5raitu bahwa bila kesibukan itu

menyebabkan lupa, maka meninggalkannya itu karena faktor lupa.

Kemungkinan dalam hal ini perlu kejelasan yang menunjukkan kelupaan

tersebut. Sebenamya fidak demikian, tapi yang benar adalah mengaitkan

hukum dengan hal yang disebutkan s€6sv3 lafazh, yaitu karena

kesibukan.

Redaksi 'oGk;l6rn (Lalu t<anti pun badiri menuju hthhan),

yaitu nama suatu tempat. Para ahli hadits-hadits mengatakannya dengan

dhammah pada ba' dan sukun pada thaa ' (lrGir{), sementam yang

lainnya dengan fatlnh fia fu' dan lasnh @a
thaa' tanpa dtnnnnh (1,ri.h0.

Redaksi -ittUftil&lt9,p Uafu bdiau utdhu unh* shakt bn
kami pun wudhu wtuk shahti. Ini mengindikasil{an bahwa shalatnya
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mereka bersama beliau $ secara berjamaah, sehingga ini diladikan dalil

tentang melaksanakan shalat yang terle',vat secara berjamaah.

Redaksi '$ir U (lalu beliau shalat Ashatl menunjukkan

didahulukannya pelaksanaan shalat yang terlewat dalam mengqadha

daripada shalat yang hadir. Menurut Malik, bahwa ini hukumnya wajib

apabila jumlah shalat yang terlewat sedikit, yaitu yang kurang dari lima

shalat. Sedangkan untuk yang lebih dari lima shalat, ada perbedaan

pendapat. Menurut fuy-Syafi'i, bahwa itu wajib (didahulukan) secara

muflak. Jika hadits ini dipadukan dengan dalil yang manunjukkan

bentangan wakfu Maghrib hingga hilangnya mega merah, maka hadits

ini tidak mengandung wajibnya pengurutan dalam mengqadha shalat

yang terlar,nt, karena pelaksanaannya ifu tidak menunjukkan wajibnya

itu (pengurutan), demikian pendapat yang dipilih menumt para ahli

ushul. Jika hadits ini dipadu dengan dalil yang menunjukkan sempitnya

wakfu Maghrib, maka ini menunjukkan wajibnya mendahulukan

pelaksanaan shalat yang terlanrat daripada shalat yang hadir dalam

kondisi sempitnya waktu. Karena bila tidak wajib maka pelaksanaan

shalat yang hadir tidak akan keluar dari waktunya karena melakukan

yang tidak wajib. Maka hadits ini menunjukkan hukum pengurutan yang

dibangun berdasarkan kuatrya salah satu dalil atas dalil lainnya

mengenai rentang waktu Maghrib, atau berdasarkan pendapat bahwa

perbuatan ini menunjukkan wajib.
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BAB KEUTAMAAN SHALAT JAMA'AH DAN WAJIBNTYA

HAL ITU

J2 'of :dj,Z?nt ofi'# u iur +* t -ovdlll

lG ,t-,: {l; t '
s*u9 zcuP'*,''

J
lty)

Jbl ^a;sriY,*
.oo))

57. Dari AMullah bin Umar rg: Bahwa Rasulullah $) bersabda,

"Shalat j,amaah lebih utana dua puluh tujuh demjat daripada shalat

sendfuian."767

Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dari bebempa segi:

Pertama: Hadits ini dijadikan dalil atas sahnya shalat sendirian,

dan bahwa berjamaah bulon sebagai syarat (sahnya shalat). Alasan

pendalilan dari hadits ini adalah bahwa lafazh,lrf Out "i 
dalam hadits ini:

,'Jlit) mengindikasikan adanya penyerta pada asalnyal62 dimana ada

kelebihan pada salah satr.rnya. Hal ini mengindikasikan adanya

keutamaan dalam shalat sendirian, sedangkan 5nng tidak sah maka tidak

ada keutamaan padanF.

161 HR. Al Bul$ari dengan lahzh int di lebih dari satu tempat dan dari beberapa
jalur yang berbeda-beda; Muslim, pernbahasan: Shalat; An-Nasa'i.

t62 DI dalam naskah ur dicanfukan: Keutamaan.

261IhkamulAhkam



Tidak ada ungkapan yang menyebutkan bahwa bentuk,pif tanpa

ada penyerta pada asalnya, karena yang demikian ini hanya dalam

ungkapan mutlak, adapun adanya kelebihan berupa tambahan bilangan,

maka ifu mengindikasikan penjelasan, dan pasti di sana ada bagian

berbilang yang menambahkan pada bagian-bagian lainnya, seperti

ungkapan: Bilangan ini melebihi itu sekian dan sekian dari satuan. Jadi

pasti ada asal bilangan dan bagian tertentu di sisi lain. Demikianlah

contohnya. Mungkin yang lebih jelas dari ini apa yang disebutkan di

dalam riwayat lainnya, '-ietbt\f ,:o:rr:t $b e L-;t 6aebki shalatt5n

sendirian, abu diliWtsandakanl, karena hal ini mengindikasikan

tetapnya sesuatu yang ditambahkan padanya, dan bilangan yang

dilipatgandakan. Memang, bisa saja orang mengatakan, bahwa shalat

sendirian tanpa udzur adalah tidak sah -yaifu pendapat Daud

sebagaimana yang dinukil darinya-, dia mengatakan, "Kelebihan

(keutamaan) itu terjadi antara shalat sendirian yang ada udzumya dan

shalat jamaah. Dan bukanlah suatu kemestian bila kita mendapati

pengertian yang shahih untuk hadih ini melebihi itu."

Pendapat ini dijawab, bahwa lafazh 'i-iir bentulmya mubrml

dengan alif dan laam ta'rif, Jika kita mengatakan sebagai keumuman,

maka itu menunjukkan keutamaan shalat jamaah atas semua shalat

sendirian, sehingga termasuk juga shalat sendirian yang tanpa udzur.

Kedua, Disebutkan di dalam hadits ini keutamaan ;,t--:tqj E t
l;ts 6ua putuh tujuh derajar), dan di dalam riwayat lainnya disebutkan:

;'*'a-P:t u;Ja. (dua puluh lima bagianl. Suatu pendapat menyebutkan

dalam penyingkronannya, bahwa derajat lebih sdikit daripada bagian,

maka dua puluh lima bagian sama dengan dua puluh tujuh derajat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ifu berbeda sesuai dengan

perbedaan jumlah jamaahnya dan sifat-sifat shalatnya, sehingga senrakin
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banyak jumlah jamaahnya maka semakin besar pahalanya. Pendapat

lain menyebutkan, bahwa kemungkinan berbeda sesuai dengan

perbedaan shalatnya, sehingga shalat yang lebih utama maka pahalanya

juga lebih besar, sedangkan yang kurang dari yang lainnya maka

pahalanya juga kurang dari ynng lainnya.

Kemudian setelah ifu dikatakan, bahwa tambahan ifu unfuk

Subuh dan Ashar. Pendapat lain menyebutkan' untuk Subuh dan Isya.

Pendapat lain menyebutkan: Kemungkinan itu berbeda sesuai dengan

perbedaan tempatr5ra, seperti masjid dan selain masjid.

Ketiga: Ada pernbahasan mengenai "derajat" ini, apakah ini

bermakna shalat? Sehingga shalat jamaah setara dengan dua puluh lima

shalat atau dua puluh tujuh shalat? Atau dikatakan, bahwa lafazh

"derajat" dan "bagian" tidak mesti diukur dengan kadar shalat?

Pendapat pertama adalah yang benar, karena ifu dilandasi oleh
keterangan pada sebagian riwayat,l5s 6rriLian juga lafazh '.ibrbf
(diliW tsandal<anl mengindikasikan itu.

Keempat: Sebagian mereka berdalil dengan ini dalam

menyatakan sarrrtrnya shalat jamaah dalam hal keutamaan, inilah

pendapat !,ang benar dalam madzhab Malik. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa hadits ini dijadikan dalildalam menyatakan bahwa

tidak ada peran unfuk qiyas dalam hal keutamaan. Intinya, bahwa bila

haditsnya menunjukkan keutamaan dengan kadar tertentu sementara

qiyas fidak berlaku, maka hal itu menunjukkan kesamaan dalam

bilangan yang dikhususkan itu. Seandainya ini tetapkan dengan

153 Tampaknya dia mengisyaratkan kepada apa lrang diriwayntkan oleh Muslim
pada sebagian jalur periwayatannya dengan lafazh:'u-htt t-J"+ i$t yr,;Jt i'rb
tAila a $tnlat jama'ah setam dengan dua putuh lima shalat sendiiar).
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dikatakan bahwa hadits ini menunjukkan keutamaan shalat jamaah

dengan bilangan tertentu, maka tercakup olehnya setiap shalat jamaah,

sehingga mencakup jamaah yang besar dan jamaah yang kecil, dan

perkiraan pada keduanya sama, yaitu berdasarkan keumuman. Jika

ditetapkan demikian, maka ini mangena.

Madzhab AsySyafi'i -berpendapat bahwa bertambahnya

keutamaan karena bertambahnya jamaah (yuhi semakin banyak jamaah

semakin banyak keutamannya), dan ini dinyatakan secara jelas di dalam

hadits yang dikemukakan oleh Abu Daud: y)*'u,ptl,yrlt'6 g;1rba

F'lt'* y1b'U,Pt,{.rlt €"fllj .'rA,t (Shalabtya seseomng bersama

oft,ng lain adalah lebih ubma daripada shalahga sendirian. Dan

shalatz5m bqsama dua omng adalah lebih utama daripda shalatuSa

bersama hingga akhir hadits. Jika ini shahih tanpa cacat,

maka inilah yang menjadi landasannya.

ht .+ yt ,S;,, Ju :JG';thr'ab:ri;; €J * -oA

d)t eN. *'o*l*G d,y")tiu,*,;;rt
'"; 

.; r:>tt;;G,\LV fi '^f; $r,W tp, ;b y*
A';4)\ti:F Lx-'f itLstrLerv +".-jr dLt"
1t. v qi, j:"i 

^k>at # f *'tt{ i,+, * *,, ,Lr;

F, JtTr) ,:d,J'r' S' ,!i'ypt p;li,* k dt ,i>,:i 
*p.

.i>'L:t pst t1 i>'.c

58. Dari Abu Hurairah 4*, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

'Shalabz5a s6@rang dalam janaah abs shalabzjn di
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dan di pasamya sebanyak dua puluh lima kali lipat. Demikian

itu bahwa apabila dia beruudhu lalu membaguskan wudhunya,

kemudian keluar ke masjid yang mana tidak ada inng mengeluarkannya

kecuali shalat, maka tidaHah dia melangkah satu langl<ah pun kecuali

diangkat baginya safu derajat, dan dihapuskan darinya satu kqalahan.

Ialu apabila dia shalat, maka malaikat senantiasa mendoakannya selama

dia di tetnpat shalahSa, 'Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepadanya.

Ya Allah, ampunilah dia'. Ya Allah, mhmatilah dia.' Dan dia (dianggap)

tetap di dalam shalat selama dia menantikan shalat"t@

Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi.

Pembahasan pertafita: Seseorang bisa mengatakan, bahwa

pahala yang ditetapkan ini tidak dapat diraih hanya dengan shalat

jamaah di rumah. Demikian ini berdasarkan tiga kaidah berikut,

Pertama: Bahwa lafazhnya -yakni lafazh |*i;t (Demil<ian ih)-

mengindikasikan alasan hukum sebelumnya. Ini cukup jelas, karena

perkiraannyar rll u;"1 (Demikian ifu adalah karena), ini mengindikasikan

alasannya, dan benfuk lafazh ini pada redaksi-redaksi yang serupa

menunjukkan demikian.

Kedua, Bahwa obyek hukum harus ada alasannya padanya, ini

merupakan hal yang disepakati, dan ini cukup jelas juga. Karena jika

tidak ada alasan pada obyek hukum maka menjadi asing baginya,

sehingga tidak terjadi alasan dengannya.

164 HR. Al Bukhari dengan lahzh ini, bab: Keutamaan jama'ah dan pada bab

lainnyn dengan lafazh-lafazh yang mendekati ini; Muslim, pembahasan:

Shalat: Abu Daud; At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
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Ketiga, Bahwa apa yang dihimpunkan pada suatu himpunan

tidak akan mengantarkan pencapaiannya hanya dengan sebagiannya

saja dari himpunan ifu, kecuali ada dalilyang menunjukkan penafian dari

sebagian himpunan itu dan tidak dianggapnya sebagian darinya sehingga

keberadaannya sama dengan ketiadaannya, dan selebihnya dianggap.

Jadi hukumnya tidak berlaku hanya pada sebagiannya saja.

Berdasarkan kaidah-kaidah ini, maka lafazh ini menunjukkan

bahwa Nabi $ menetapkan dilipatgandakannya shalat seseomng dalam

jamaah atas shalatnya di rumahnya dan di pasamya dengan kadar yang

ditetapkan ini. Dan untuk itu beliau menetapkan alasan dengan

gabungan hal-hal berikut, yaifu: Wudhu di rumah, membaguskan

wudhunya, berjalan menuju shalat untuk meniggikan derajat, dan

doanya malaikat baginya selama dia di tempat shalatnya. Karena hukum

ini dilandasi oleh gabungan hal-hal tersebut, maka hal-hal tersebut harus

ada pada obyek hukum. Jika semua itu ada, maka masing-masing

darinya memberikan andil. Jadi asalnya tidak terjadi hukum itu tanpa

hal-hal tersebut, sehingga orang yang shalat di rumahnya dengan

perjamaah tidak akan mencapai sebagian dari himpunan ini di dalam

shalatnya, yaifu berjalan yang meninggikan derajat dan menghapuskan

kesalahan-kesalahan.

Konsekwensi qiyas, bahwa kadar pelipatgandaan ini tidak

dicapai olehnya. Karena sifat ini -yakni berjalan ke masjid yang

stafusnya meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan-kesalahan-

tidak mungkin dikesampingkan. Demikian konsekwensi qiyas pada

lafazh ini, hanya saja hadits lainnya -yaitu yang menunjukkan

berlakunya hukumnya atas shalat jamaah secara mutlak-

mengindikasikan penyelisihan terhadap apa yang kami katakan, yaifu

tercapainya kadar pahala ini oleh orang yang melakukan shalat jamaah
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di rumahnya. Jadi pandangan ini berseberangan mengenai indikasi

masing-masing dari kedua hadits yang menunjukkan kepada keumuman

dan kekhususan. Diriwayatkan dari Ahmad &, bahwa ifu tidak berarti

mencakup pelaksanaan shalat jamaah di rumah-rumah, atau yang

semakna dengan ifu. Kemungkinan ini pandangan terhadap apa yang

kami kemukakan.

Pembahasan kedua' Apa Snng kami sebutkan tadi adalah

perkara yang kembali kepada keutamaan antara shalat jamaah di masjid

dan shalat sendirian. Lalu, apakah orang yang shalat di rumah-rumah

secara berjamaah mencapai kadar pelipatgandaan ini atau tidak?

Yang tampak dari kemutlakan mereka adalah mencapainya. Aku

tidak bermaksud bahwa tidak ada keutamaan shalat jamaah di rumah

atas shalat sendirian di rumah, karena ifu memang tidak diragukan lagi,

akan tetapi pandangannya adalah mengenai, apakah keutamaan itu

dengan kadar yang khusus ini atau tidak? Dan tidak mesti ketiadaan

kadar keutamaan yang khusus ini berarti tidak tercapainya keutamaan

secara mutlak.

Sementara itu perdebatan para sahabat AsySyafi'i mengenai

pelaksanaan shalat jamaah dan di selain masjid: Apakah ifu memenuhi

yang diminta?165

Menurut sebagian mereka, bahwa tidak cukup melaksanakan

jamaah di rumah-rumah untuk melaksanakan shalat fardhu, yakni jika

kita katakan, bahwa shalat jamaah adalah fardhu kifayah. Sebagian

mereka mengatakan, bahwa ifu cukup jika masyhur, sebagaimana bila

melakukan shalat jamaah di pasar, misalnSn. Menurutku, yang pertama

lebih benar, karena asal pensyari'atan adalah jamaah di masjid. Ini
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adalah kriteria yang berlaku, yang tidak dapat dikesampingkan. Masalah

ini bukan yang kami kemukakan di awal, karena dalam hal ini ada

pandangan mengenai apakah pemenuhan simbol terpenuhi dengan

shalat jamaah di rumah-rumah atau fidak? Sedangkan yang kami bahas

di awal, apakah shalat jamaah di rumah dilipatgandakan dengan kadar

yang khusus ini atau tidak?

Pembahasan ketiga: Sabda beliau #, 'Jiblpu* C,f$ila
**,Pi #.,f.$-b r;o (shalabt5a saseonng dalam iamaah

dilipatgandakan atas shalahln di rumahnya dan di pasamSn\. Perbedaan

pandangan di sini: Apakah shalatrya dalam jamaah di masjid lebih

utama daripada shalatnya di rumahnya dan di pasamya secara

berjamaah, atau melebihi shalaturya yang sendirian? Haditsnya

mengindikasikan, bahwa shalatuiya di masjid secara berjamaah lebih

utama dengan kadar keutamaan ini daripada shalatnya di rumahnya dan

dipasamya baik secara berjamaah maupun sendirian. Karena sabda

beliau &, *G re,*!jril'-l lshatabzsn saeorang dalam,jamaahl

diartikan sebagai shalat jamaah di masjid, karena penimpalnya

(kebalikannya) adalah shalat di rumahnya dan di pasamya. Jika kita

berlakukan berdasarkan kemutlakan lafazhnya, maka tidak terjadi

penimpalan (kebalikan), karena bagian sesuafu adalah bagian darinya,

dan itu bathil. Jika itu diartikan sebagai shalatnya di masjid, maka sabda

beliau &, *r: 4. ,,-,].'r$-b ghalahya di rumahnya dan di pasarnln)

bersifat umum mencakup yang sendirian dan yang berjamaah. Sebagian

mereka mengisyaratkan penisbatan ini kepada shalat sendirian di masjid

dan di pasar, berdasarkan pertimbangan riwayat yang menyebutkan,
bahwa *gt'dc7'Ot?\\ adalah tempat para syetan), maka

shalat di pasar derajatrya kumng, seperti halnya shalat di tempat-tempat

yang dimakruhkan karena penempatan para syetan, seperti kamar
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mandi. Apa yang dikatakannya ini -karena yang ditetapkan itu di pasar-

tidak menepiskan di rumah, maka tidaklah sarna keutamaan shalat di

rumah secara berjamaah dengan keutamaan shalat di pasar secara

berjamaah, yaitu pada kadar keutamaan yang tidak terdapat kecuali

dengan riwayat. Karena asalnya, apa yang mengandung kerusakan

tertentu tidak sama dengan apa yang tidak mengandung kerusakan

tesebut.

Demikian yang terkait dengan konotasi lafazh, namun yang

benar berdasarkan konotasi redaksinya, bahwa maksudnya adalah lebih

utamanya shalat jamaah di masjid daripada shalatrya di rumahnya dan

di pasamya secara sendirian. Seakan-akan ini adalah benfuk mayoritas,

bahwa orang yang tidak menghadiri jamaah di masjid maka dia shalat

sendirian.

Dengan demikian tertepiskanlah kerumitan yang kami

kemukakan, yaitu berupa tidak samanya shalat di rumah secara

berjamaah dengan shalat di pasar secara berjamaah. Demikian ini,

karena orang yang menerapkan makna pasar disertai dengan

pelaksanaan jamaah di sana, dan menjadikannya sebagai sebab

kurangnya nilai berjamaah di sana dibanding berjamaah di masjid,

semestinya dia menyamakan apa yang mengandung kerusakan tertenfu

dengan apa yang tidak mengandung kerusakan tersebut pada kadar

keutamaan. Adapun jika kita menjadikan keutamaan antara shalat

jamaah di masjid dan shalat jamaah di rumah dan di pasar sendirian,

maka sifat "pasar" di sini dikesampingkan, tidak diberlakukan (fidak

dianggap). Maka tidaklah sama antara apa yang mengandung kerusakan

dengan apa yang mengandung kerusakan pada kadar keutamannya. Hal

yang menguatkan ini, bahwa mereka tidak menyebutkan pasar di antara

tempat-tempat yang dimakruhkan untuk shalat. Dengan demikian,
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berarti adalah berbeda dengan kamar mandi (tempat mandi; kamar kecil)

yang memang telah ditaapkan demikian.

Pembahasan keempat' Telah kami kemukakan, bahwa

kriteria-kriteria (sifat-sifat unfuk mendapat keutamaan) yang

diperhitungkan fidak dikesampingkan, maka hendaknya diperhatikan

kriteria-kriteria yang disebutkan di dalam hadits ini, mana yang dapat

diperhitungkan dan mana yang tidak.

Tentang sifat (laiteria) laki-laki (yakni penggunaan lafazh 'rSj1r\,

rnaka dianjurkan juga bagi wanita untuk pergi ke masjid, karena

kedudukan wanita disamakan dengan kedudukan laki-laki. Itu
disebabkan karena lciteria laki-laki bila dikaitkan dengan unrsan pahala

suafu amal tidak diberlakukan (diperhitungkan sifat laki-lakinya) secara

syar'i. Adapun wudhu yang dilakukan di rumah tidak termasuk dalam

sebuah alasan (keutamaan dalam berjamaah). Sedangkan wudhu saja

(tanpa batasan kriteria di rumah), maka ini diberlakukan karena sesuai,

namun apakah yang dimaksud adalah sekadar suci atau melakukan

thahamh (bersuci)?

. Ada pandangan mengenai ini. Yang lebih kuat adalah yang

kedua, bahwa pembaruan wudhu dianjurkan. Namun yang benar,

bahwa sabda beliau g, l-b; ri1 @pabila dia beruudhd tidak dibatasi

dengan perbuatan, tapi sebagai mayoritas atau sebagai contoh.

Sedangkan membaguskan wudhu, maka ini harus diberlakukan, dan

berdasarkan ini bahwa yang dimaksud adalah melakukan thaharah

(bersuci). Namun masih ada hal yang dikatakan tadi, yaitu sebagai

benfuk mayoritas atau sebagai contoh.

Kemudian tentang berangkat menuju shalat, ini mengindikaskan

keluar (berangka$ untuk shalat. Hal ini telah disebutkan se@ra jelas di

dalam hadits lainnya: iyrilr'rt e'ff-l (tidak ada 5mng m selain
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shalafl, jadi ini kriteria yang diberlakukan. Adapun tentang shalahrya

bersama jamaah, tentu saja ini harus diberlakukan, karena inilah obyek

hukumnya.

Pembahasan kelima, i:pjr -dengan dhammah pada khaa'-

fiangkah) adalah apa yang di antara kedua kaki orang yang berjalan.

Sedangkan dengan fahtah (yakni: ;:t-uAl artinya perbuatan (langkah).

Adapun yang disebutkan di dalam hadits ini adalah dengan fathah,

karena maksudnya adalah perbuatan orang yang berjalan.

ht'u bt Jy, JG:Ju ^*ht'ar:ts;j o.i; -ol
.;irbat34tir'* ,:sg4at ,* e>tbr S-l :yu-: #
etiu;T tf t.';; u, .t;'j:,*7\ t4=r.tri;U'r,,
"u ?" d )ct ,f 'ory:f i ,r"6rr'M )L:r';l i ,?6

. )6r; 14 ;'#'6?!u,i>,Lst o ):,ii- o t, jt *
59. Dari Abu Hurairah 45, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

"Shalat yang paling bemt bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya

dan shalat Subuh. Sandainya mereka mengetahui apa yang ada pada

kduanya, niscaya merel<a mendatangi kduanya walaupun dengan

memngkak. Sunggah aku pemah berkeinginan memerintahkan shalat

lalu didirikan, kemudian aku perintahkan seorang lelaki lalu shalat

mengimami orang-orang, kemudian aku bertolak bersama sejumlah

lelaki 5nng-membaun bam l<ayu bakar menuju orang-omng 5nng tidak

ikut shalat, lalu aku bakar rumah mereka dengan api."L66

166 HR. Al Bukari di lebih dari satu tempat dengan beragam lafazh; Muslim

dengan lafazh ini pada bab: Wajibnya shalat jama'ah; Abu Daud; An-Nasa'i
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Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi.

Pertama: Sabda beliau fu, il5r Sil6nAat 3nng paling beratl

diartikan sebagai shalat jamaah, walaupun tidak disebutkan di dalam

Iafazhnya namun konteksnya menunjukkan demikian. Sabda beliau,

tl*'1J3rl.l'1fl @iscaya mereka mendatangi kduanya walaupun dengan

merangkal), dan sabda beliau, ir 'J.i !-irj $ungguh aku pemah

bet*einginanl hingga: il'ilit:taU-:t (yang tidak ikut shalaf, semua ini

mengindikasikan bahwa maksudnya adalah menghadiri shalat jamaah di

masjid.

Kedua, Berahrya kedua shalat ini bagi omng-orang munafik

karena kuatnya dorongan untuk tidak menghadiri jamaah di kedua

shalat ini, dan kuatnya hal yang memalingkan dari menghadirinya.

Berkenaan dengan shalat Isya, demikian itu karena merupakan waktu

istirahat di rumah dan berkumpul bersama keluarga, serta berpadunya

kegelapan malam dan kebutuhan terhadap istirahat setelah lelah bekerja

di siang hari. Sedangkan Subuh, karena itu merupakan wakfu enaknya

tidur. Jika di musim dingin, itu merupakan waktu yang lebih berat lagi,

karena jauhnya jarak dari matahari dan malam yang panjang.

Sementara di musim panas, itu merupakan waktu yang dingin dan

istirahat dari dampak panasnya matahari karena telah terjauhkan dari

sengatannya. Karena kuatnya hal yang memalingkan dari perbuatan itu
(menghadiri shalat jamaah itu), maka hal itu terasa berat bagi orang-

orang munafik. Bagi orang mukmin yang keimanannya sernpuma, maka

dia mengetahui tambahan pahala karena bertambahnp kesulitan,

dan Imam Ahmad. Di dalam naskah aslinSra dicanfumkan dengan lafazh: uJ
)tt'
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sehingga hal-hal tersebut malah mendorongnya unfuk melakukan

perbuatan ini (menghadiri shalat jamaah tersebut), sebagaimana hal itu
memalingkan orang-orang munafik dari itu. Karena ifulah Nabi $
bersabda, 11.96,tr-w.'ji (Seandainya merel<a mengetahui apa 5nng ada

pada kduan5n), yakni ganjaran dan pahala, t:* piulfr @iscaSn

mereka mendatangi kduang walaupun dengan merangkalll. lni
sebagaimana yang kami katakan, bahwa kesulitan-kesulitan ini malah

menjadi pendorong bagi orang beriman unhrk melakukannya.

Ketiga, Para ulama berbeda pendapat mengenai jamaah di

selain shalat Jum'at. Suatu pendapat menyatakan bahwa ifu sunnah.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu fardhu kifayah, ini merupakan

salah safu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Malik. Pendapat

lain lagi menyebutkan, bahwa itu fardhu 'ain (wa1ib atas setiap indMdu).

Mereka berbeda pendapat mengenai ini. Suafu pendapat

menyebutkan, bahwa ifu adalah syarat sahnya shalat. Pendapat ini

diriwayatkan dari Daud. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu suatu

riwayat dari Ahmad. Adapun pendapat yang dikenal darinya, bahwa itu

fardhu 'arh, namun bukan syarat. Maka orang yang mengatakan bahwa

itu wnjib 'ain (wajib atas setiap indMdu), dia telah berdalih dengan hadits

ini. Karena bila dikatakan bahwa itu fardhu kifayah, maka kewajiban ini

diterapkan berdasarkan perbuatan Rasulullah $ dan orang-orang yang

bersamanya. Dan bila dikatakan bahwa itu sunnah, maka orang yang

meningalkan sunnah tidak boleh dibunuh. Karena itu jelaslah, bahwa itu

adalah fardhu'ain.

Ada perbedaan pendapat mengenai jawaban hal ini menjadi

beberapa pendapat. Suatu pendapat manyebutkan, bahwa ini berkenaan

dengan orang-orang munafik. Hal ini dikuatkan' oleh apa yang

disebutkan di dalam hadits shahih dJ'r\l ,qj,*t:tn-tl'jlrr('lu-'j
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it 't4t'*-i # (seandainya sneorang dari mereka mendapati tulang

Wng gemuk atau sepasang kikil png bagus, niscaya dia mengikuti

[shalatl Isyal, dan ini bukanlah sifat orang-orang ynng beriman, apalagi

para pemuka mereka, yaifu para sahabat. Jika ifu berkenaan dengan

orang-orang munafik, maka pembakaran ifu untuk kemunafikan, bukan

karena meninggalkan jamaah, sehingga fidaklah tepat pendalilan itu. Al

Qadhi Iyadh db berkata, "Telah dikatakan, bahwa ini berkenaan dengan

orang-orang beriman. Adapun orang-orang munafik, maka Nabi $
telah berpaling dari mereka, karena beliau mengetahui batin mereka,

sebagaimana beliau tidak memperdulikan mangkimya mereka dalam

peperangan dan tidak memperingatkan mereka sebagaimana beliau

memperingatkan Ka'b dan kawan-kawannya dari golongan orang-orang

yang beriman."

Saya katakan: Demikian ini jika meninggalkan penghukuman

terhadap orang-orang munafik dianggap wajib atas Rasulullah $, maka

saat itu tidak dilaksanakan penghukuman mereka dengan pembakaran

ini. Karena ifu semestinya perkataan ini diartikan berkenaan dengan

orang-orang yang beriman. Kita bisa mengatakan, bahwa menghukum

orang-orang munafik dan meninggalkan penghukuman mereka

dibolehkan bagi Nabi S, dan beliau diberi pilihan untuk itu
(melakukannya atau tidak). Berdasarkan ini, maka tidak mesti redaksi ini

diartikan untuk orang-orang yang beriman, karena bisa jadi itu untuk

orang-orang munafik, karena Nabi $ dibolehkan menghukum mereka.

Sementara berpalingnya beliau dari mereka (yakni tidak memperdulikan

mereka), tidak menunjukkan wajibnya hal tersebut atas beliau.

Kemungkinan sabda beliau S -ketika beliau diminta menghukum mati

sebdgian mereka-,'rJ)^:rt,P- fiL;Jltt ;$r L:sa-l lJangan sampai oftng-

oftng mengatal<an bahwa Muhammad mernbunuh sahabat-sahabah5a

sendirll, mengindikasikan bahwa beliau diberi pilihan, sebagaimana yang
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kami sebutkan tadi. Karena jika memang beliau diwajibkan tidak

membunuh mereka, tentu jawabannya adalah dengan menyebutkan

larangan syar'i, yakni bahwa beliau tidak halal membunuh mereka. Di

antara yang menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa ifu

berkenaan dengan orang-orang munafik, menumtku adalah redaksi

hadits ini dari awalnya, yaitu saMa beliau #,'ggt1l, *ifut Sal lSnaUt

5nng paling bemt bagi o,zng-orang munafil).

Alasan lainnya bahwa ini memang berkenaan dengan orang-

orang munafik, bahwa orang bisa mengatakan, bahwa Nabi $ pemah

berkeinginan membakar, ini menunjukkan pembolehannya, sementara

meninggalkan pembakaran itu menunjukkan bolehnya meninggalkan ifu.

Jadi telah berpadu pada kaum itu bolehnya mernbakar dan bolehnya

meninggalkan pembakaran itu. Perpaduan ini tidak terjadi pada orang-

orang yang beriman, karena ifu adalah hak Allah &.

Di antara jawaban terhadap argumen orang-orang yang

menyatakan (bahwa shalat jamaah adalah) wajib 'ain (wajib atas setiap

individu), adalah apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Iyadh rahimahullah,

"F.laditsnya sebagai hujjah terhadap Daud, bukan hujjah baginya. Karena

Nabi $ pemah berkeinginan, namun beliau tidak melakukannya. Dan

karena beliau tidak memberitahu mereka, bahwa orang yang

meninggalkan jamaah, maka shalatnya tidak sah." Inilah letak

penjelasannya.

Aku katakan: Yang pertama, sangat lemah iika Al Qadhi

menganggap bahwa hadits ini berkenaan dengan orang-orang yang

beriman, karena Nabi fi$ tidak pemah berkeinginan kecuali sesuatu yang

dibolehkan baginya utnuk melakukannya jika beliau melakukannya.

Adapun yang kedua, yaitu perkataannya, "Dan karena beliau

tidak mernberitahu mereka, bahwa orang yang meninggalkan jamaah,
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maka shalatnya tidak sah." Inilah letak penjelasannya. Orang bisa

mengatakan, bahwa penjelasan itu bisa berupa nash dan bisa berupa

indikasi. Karena Nabi $ mengatakan, i:ii.i, U1 ... (sunggah aku pernah

berkeinginan... hingga akhir hadits), maka ini menunjukkan wajibnya

menghadiri jamaah atas mereka. Jika dalilnya menunjukkan bahwa apa

yang wajib di dalam ibadah biasanya merupalran syarat di dalamnya,

maka ketika Nabi $ menyebutkan keinginan ini, berarti ini menjadi

bukli kelazimannya, yaitu wajib menghadiri, yaifu sebagai dalil

persyaratannya. Sehingga penyebutan keinginan ini merupakan bukti

kelazimannya, dan di dalam penjelasan tidak disyaratkan berupa nash,

sebagaimana yang telah kami katakan. Hanya saja, hal ini tidaklah

sempuma kecuali dengan penjelasan bahwa apa yang diwajibkan di

dalam ibadah maka itu menrpakan syarat di dalamnya. Telah dikatakan,

bahwa ifulah yang mayoritasnya (biasanya demikian). Namun karena

kewajiban terkadang terlepas dari persyaratan, maka Ahmad

berpendapat -dalam pendapat yang lebih kuat di antara dua

pendapatnya-, bahwa berjamaah adalah wajib 'ain,tanpa syarat.

Di antara jawaban terhadap pendalilan orang-orang yang

ma,r,,ajibkan shalat jamaah atas setiap individu (yakni menghukuminya

sebagai wajib 'arr), bahwa ada perbedaan pendapat mangenai shalat

dimana Nabi $ berkeinginan melakukan hukuman atas hal itu. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa ifu adalah shalat Isya, dan pendapat lain

menyebutkan, bahwa ifu adalah shalat Jum'at. Ada riwayat 5nng

menyebutkan penghukuman atas masing-masing dari keduanya sebagai

penafsiran hadits ini. Pada sebagian riwayat disebutkan: 'r;11'1i,it:4t
(lsya atau Subuh). Jika itu shalat Jum'at -padaha! berjamaah dalam

shalat Jum'at adalah s5rarat-, maka tidak tepatlah dalil wajibnya jamaah

secam mutlak di selain shatat Jum'at. Hal ini memerlukan pengkajian

terhadap hadits-hadits yang menerangkan shalat tersebut, apakah ifu
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shalat Jum'at, ataukah Isya, ataukah Subuh? Jika haditsnya berbeda-

beda, maka dikatakan untuk masing-masingnya, dan jika haditsnya satu

namun jalur periwayatannya berbeda, maka benarlah jawaban ini. Jika

tidak ada tarjih antara sebagian riwayat-riwayat itu dengan sebagain

lainnya, dan tidak memungkinkan semuanya disebutkan, maka

meninggalkan sebagian perawi adalah benar, yaitu dikatakan bahwa

Nabi S memahsudkan salah satu dari kedua shalat ifu, yakni shalat

Jum'at, atau Isya -misalnya-. Berdasarkan asumsi bahwa ifu shalat

Jum'at, maka tidak tepatlah dalilnya. Namun berdasarkan asumsi bahwa

itu adalah shalat Isya, maka tepaflah dalilnya. Jika ragu akan hal itu,

maka pendalilannya berhenti.

Di antara yang digarisbawahi di sini, bahwa ancaman dengan

pembakaran ini bila terkait dengan shalat tertentu -yaitu shalat Isya,

atau shalat Jum'at , atau shalat Subuh-, maka itu menunjukkan

wajibnya berjamaah pada shalat-shalat tersebut. Maka konsekwensi

madzhab Zhahiriyah adalah: Tidak menunjukkan wajibnya hal itu di

selain pada shalat-shalat tersebut, demikian sebagai pelaksanaan

berdasarkan zhahimya dan meninggalkan maknanya. Kecuali sabda

beliau &, |6 9il!du, yT'ol (memerintahkan shalat lalu didirikan) diartikan

sebagai umumnya shalat. Maka saat itu perlu mendudukkan

(memperhitungkan) lafazh hadits ifu, redaksinya dan apa yang

ditunlukkannya. Lalu lafazh 6i!r (shalat) dibawakan kepadanya jika ingin

memastikan dan mencari kebenaran. Wallahu a'Jam.

Keempat: Sabda beliau, L:J,h'Jdi..- (Dan sungguh aku pemah

berkeinginan...) hinnga akhir hadits, disimpulkan darinya mendahulukan

ancaman daripada hukuman. Rahasianya, bahwa bila kerusakan bisa

ditangkal dengan teguran yang ringan maka cukup dengan itu tanpa

melakukan yang lebih berat.
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ht )-; Ct * Li:L ?nt *ar'# ;.1' # ,i -r .

.r e -]- )" )^At jyifrlr'€tf"*irxt ri1 ,ju *:, ,XL
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,nr "u1 5ix | $ Gi {i1x itj :J*i fu ,lL iu' ,,,;
,.Ir Ur^;

60. Dari Abdullah bin Umar rg, dari Nabi $, beliau bersaMa,

"Jika isteri salah seorang l<alian mqninta izin ke masjid maka janganlah

melarangnya. "Lalu Bilal bin Abdullah berkata, "Demi Allah, kami akan

melarang mereka." Lalu Abdullah mendatanginya, lalu mencelanya

dengan celaan yang buruk, aku tidak pemah mendengar celaannya yang

seperti itu (sebelumnya), dan dia berkata, "Aku mernberitahumu dari

Rasulullah $, sementara engkau malah mengatakan, 'Demi Allah kami

akan melamng mereka?"'

Dalam redaksi lainnya disebutkan, "Janganlah kalian melamng

para hamba perempuan Alah (pergi ke) masjid-masjid 411u6."t67

t67 HR. Al Bukhart di lebih dari satu tempat dengan lafazh 5nng beragam, namun
ini bukan salah satunya; Mr.rslim; Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan
Ahmad bin Hanbal.

Al Hafizh mengatakan di dalam Al Fath, "Aku tidak pemah melihat kisah ini
-yrakni kisah Bilal bin Abdullah bercama ayahnya- disebutkan dari jalur-lalur

dimana Al Bukhari meriwayatkan hadits ini. Namun pengaftmg Al UmdaL
mengesankan kebalikannp, dan tidak seorang pun dari parc pensyarahnya
yang menylnggung hal itu. Kemunghnan Al Bukhari meringkasnya karena

ada perbedaan mengenai nama anaknya Abdullah bin Umar.
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Penjelasan:

Hadits ini jelas menyebutkan larangan mencegah kaum wanita

dari (mendatangi) masjid-masjid bila mereka meminta izin.

Redaksi di dalam riwayat lainnya: fuitiytsiXl (Janganlah lalian

melamng para hamba perenpuan Allah) juga mengindikasikan

permintaan mereka unfuk keluar, karena larangan ifu terjadi setelah ada

faktomya. Larangan mencegah (melarang) mereka dari keluar (ke

masiid) menunjukkan bolehnya hal itu bagi mereka. Sebab jika hal itu

terlarang, tenfu beliau tidak akan melarang kaum lelaki mencegah

(melarang) mereka darinya (dari mendatangi masjid-masjid). Hadits ini

bersifat umum mencakup sernua kaum wanita, namun para ahli fikih

mengkhususkannya dengan sejumlah s5rarat dan kondisi, di antaranya:

Hendaknya mereka (wanita) tidak mengenakan wer;.rangian. Syarat ini

disebutkan di dalam hadits. Pada sebagian riwayat disebutkan, ,r'At

"V 
(Dan hendaknya mereka keluar tanpa mengenakan wewangian).

Pada sebagian lainnya disebutkan: t-3'#3r-3'r'J-.J.Jlr ;itLy,t:lai ri1

(Apabik salah seomng dari l<alian fl<aum wanital mendatangi masjid,

maka langanlah dia mengenakan minyak wangi. Pada sebagian lainnya

disebutkan: 
'i-[lUr O-+ *'\ii(;*$ $O1e.':tahril(Apabita salah seorang

dari kalian [kaum wanital mengikuti (shalat) ls5n, mal<a janganlah dia

menggunakan wewangian pada malam tersebutl. Termasuk l. oltl

(minyak wangr; pe\ rangl) adalah sexnua yang tercakup oleh maknanya.

Dilarangnya mengenakan wev.rangian saat ifu karena bisa menimbulkan

hasrat dan syahwat kaum lelaki, bahkan bisa juga menjadi sebab yang

membangkitkan syahwat wanita juga. Maka semua yang semakna

HR. Muslim dari jalw lainnln dari lbnu Umar, dan dia menyebut anaknya itu

adalah Bilal, lalu menyebutkan kisahnya. Dengan demikian anda bisa tahu,

bahwa lafazh ini tidak terdapat di dalam riwayat Al Bukhari.
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dengan ini tercakup oleh ini. Adalah shahihbahwa Nabi S bersabda, t1,,1

iVl\itz.ir t:ti'1423 y6 t::r. c;.V|g?1 (Wanita mana pun yang mengenakan

weovangian, maka janganlah dia mengikuti shalat Isya 5ang akhA

fusana lenl; Termasuk dalam hal ini adalatr pakaian yang indah, dan

mengenakan perhiasan yang menampakkan hiasannp (keindahannrn).

Perkataan AiqBh & di dalam Ash=1hahih, "Seandainln

Rasulullah $ melihat apa lnng dilakulon oletr kaum wanita setelah

ketiadaannya, niscaSra beliau melarang mereka (mendatangi) masjid-

masjid sebagaimana dilamngnya kaum wanita Bani Israil." Perkataan ini

diartikan oleh sebagian mereka dengan pengertian tadi, yalmi

mengenakan pakaian lrang indah, mengenalran wannngian dan

perhiasan.

Di antara yang dikhususkan sebagian mereka pada hadits ini,

bahwa larangan pergi ke masjid adalah bagi wanita yang cantik lagi

terkenal. Di antaranln juga yang disebutkan sebagian mereka yang

mengindikasikan pengkhususan adalah: Di malam hari. Dsebutkan di

dalam kitab Muslim apa yang mengindikasikan makna ini, karena pada

sebagian jalur periwayatannya disebutkan: +tat ,J4gitt, 6i:3lttftl
,!-I! lJanSpntah katian melamng l<aun umnita dai keluar ke masiid-

masjid di malam harl). Jadi pernbatasan kriteria malam hari

mengindikasikan apa yang dikatakan itu.

Di antamnya juga mengenai penkhususan hadif ini, bahwa

hendakryra rrrereka tidak berbaur dengan kaum lelaki.

Secara umum, rotasi sexnua ini adalah pandangan terhadap

makna. MalG apa konotasinSn tercakup rnakna. pelarangan rnaka

diiliapkan keluar dari cakupan hadits ini dan mengkhr.rsuskan

kanmurnan dengannya. Dalam hal ini ada tambahan, yaitu bahwa rasr!
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nya tercakup oleh sebagian yang mengindikasikan pengkhususan, yaitu

tidak mengenakan wangi-wangian.

Suafu pendapat menyebutkan, bahwa hadits ini mengandung

dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki boleh melarang isterinya keluar

kecuali dengan seizinnya. Demikian ini bila disimpulkan du!
pengkhususan larangan keluar ke masjid, dan berdasarkan konotasinya,

ini mengindikasikan bolehnya melarang keluar ke selain masjid.

Pandangan ini disanggah, bahwa ini adalah pengkhususan

hukum dengan julukan, sedangkan pengertian julukan adalah lemah

menurut para ahli ushul.

Dalam hal ini bisa dikatakan, bahwa laki-laki melarang wanita

keluar adalah perkara yang masyhur dan biasa, dan mereka mengakui

ifu. Adapun dikaitkannya hukum ini dengan rnasjid untuk menerangkan

bagian yang dibolehkan dan mengeluarkannya dari lingkup larangan

yang telah berlangsung lagi diketahui. Maka selain itu tetap pada status

terlarang. Berdasarkan ini, maka laki-laki melarang isterinya keluar ke

selain masjid diambildari batasan hukum ini dengan masjid saja.

Dalam hal ini bisa juga dikatakan pandangan lain, yaitu bahwa di

dalam sabda Nabi S, lt yt ',3 h ,qtlA | (Janganlah kalian melarang

para hamba perempuan Allah [pergi kel masjid-masjid Allah) terkandung

kondisi yang mengindikasikan pembolehan. Yaitu status mereka sebagai

arlr;1 (para hamba perempuan Allah) bila dikaitkan dengan keluamya

mereka ke masjid-masjid Allah. Karena itu ungkapan dengan lafazh ir;t

ar (para hamba perempuan Allah) mengesankan ungkapan dengan

lafazh 'rw:.h (wanita) di dalam jiwa, bila itu dikatakan. Jika itu sesuai,

maka memungkinkan sebagai alasan pernbolehan, tapi jika tidak, maka

tidak berlaku hukumnya. Karena hukum menjadi hilang (tidak berlaku)
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karena hilangnya (ketiadaannya) alasan. Yang dimaksud dengan

ketiadaan di sini tidak keluar ke masjid, yakni untuk shalat.

Dari pengingkaran Abdullah bin Umar terhadap anaknya dan

celaannya terhadapnya disimpulkan sebagai tegumn kems bagi orang

yang berpaling dari As-Sunnah hanya berdasarkan pandangannya

belaka dan mengikuti hawa nafsurya saja. Dan juga ini sebagai didikan

seseorang bagi anaknya, walaupun anaknya ifu sudah deurasa, dalam

rangka merubah kemungkaran. Dan juga sebagai didikan dari orang

alirnrbagi yang belajar kepadanya bila dia mengatakan apa yang tidak

pantas.

Redaksi lt * d,J.i,urJui (Latu Bital binAbdullah berl<atal.lru

riwayat lbnu Syihab dari Salim bin Abdullah. Disebutkan di dalam

riwayat Warqa' bin Umar, dari Muiahid, dari Ibnu Umar, "[alu
berkatalah anaknya yang bemama Waqid." Abdullah bin Umar memilfi
banyak anak lelaki, termasuk di antamya Bilal, dan termasuk juga

Waqid.

;'.)* :Jt3 t*eb?nt ofr'# i iur # df -1 t
,6:r-t;. ;i:;k r1r,,ih, i ft'J."; ;r, i,t,J- i' ) ;,

.:41u. ;;s;, ,7#, u. ,;*sr, 4lJt'rJ; ;-rt
.. .: !.rt ?,. t

* (f larraJU eqt)*JJ,.JItli,W ,fJ
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,)Lhr ,j-; olrll ,l^:"* i:L,JG *;.rLf ,y G)
:ac Ut<i . i;t'6u;- "* f fr*, p ok1L )

w*i*i't ;* 4tPPif 't

61. Dari Abdullah bin Umar r&, dia berkata, "Aku shalat

bersama Rasulullah # dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat

setelahnya, dua mkaat setelah Jum'at, dua rakaat setelah Maghrib, dan

dua rakaat setelah Isya."168

Di dalam redaksi lain disebutkan, "Adapun Maghrib, Isya dan

Jum'at, dilakukan di rumahnya."

Dalam redaksi lainnya lagi disebutkan: Bahwa lbnu Umar

berkata, "Hafshah menceritakan kepadaku, bahwa Nabi $ biasa shalat

dua mkaat ringan setelah terbitnya fajar. Dan itu adalah saat dimana aku

tidak pemah masuk ke tempat Nabi $ di waktu tersebut."

Penielasan:

Hadits ini terkait dengan shalat-shalat sunnah rawatib yang

dilakukan sebelum dan setelah shalat fardhu, dan menunjukkan kepada'

beberapa di antaranya. Didahului dan diakhirinya shalat-shalat fardhu

dengan shalat-shalat sunnah mengandung makna yang tepat.

Didahuluinya shalat fardhu dengan sunna-sunnah rawatib, itu karena

manusia sibuk dengan urusan-urusan dunia dan sebab-sebabnya,

sehingga jiwanya dapat menyesuaikan dari kondisi yang tadinya dalam

kondisi jauh dari kehadiran hati dan kekhusyr.ran di dalam ibadah yang

168 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada bab: Shalat tathawnw'dua (raka'at)-

dua (raka'at), dan juga di lebih dari safu tempat dengan lafazh yang beragam;

Mwlim; Abu Daud; An-Nasa'i; At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
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merupakan ruhnya. Jika didahului dengan sunnah-sunnah sebelum yang

fardhu, maka jiwanya akan terfokus kepada ibadah dan menyesuaikan

dengan kondisi yang mendekati kekhusluan, sehingga dapat memasuki

yang fardhu dalam kondisi yang baik, yang tidak dapat dicapai

seandainyir tidak didahului oleh sunnah. Karena jiwa cenderung

menyesuaikan dengan apa yang sedang dialaminya, apalagi jika banyak

dan lama. lahimya kondisi yang m€nafikan apa yang sebelumnln

terkadang menghapus dampak kondisi sebelumnya atau

melemahkannya. Adapun yang terkandung di balik sunnah-sunnah

rawatib setelahnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam khabar,

bahwa itu karena amalan-amalan sunnah merupakan penufup

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada amalan-amalan yang

fardhu. Jika ada suafu amalan fardhu yang kurang, maka amalan

sunnah ifulah yang menufupi kekurangan tersebut.

Banyak hadits yang menyebutkan tentang bilangan-bilangan

mkaat secara beragam, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Madzhab-madzhab para ahli fikih juga beragam dalam memilih bilangan-

bilangan dan rawatib itu. Yang diriwayatkan dari Malik, bahwa tidak ada

batasan waktu dalam hal itu. Sementara sahabatnya, Ibnu Al Qashim,

mengatakan, bahwa yang menetapkan batasan waktu dalam hal ini

adalah orang-orang lrak.

Yang benar -wallahu a'lanr dalam masalah ini -yakni hadits-

hadits yang menyinggung tentang tathauryu'dan amalan-amalan sunnah

yang tidak terikat-, bahwa setiap hadils shahih yang menunjukkan

dianjurkannya suafu bilangan di antara bilangan-bilangan ini, atau suafu

bentuk dari benfuk-benfuk ini, atau suafu amalan tambahan di antara

amalan-amalan tambahan ini, maka itu diamalkan dalam hal

penganjurannya. Kemudian tingkat yang dianjurkan itu berbeda-beda.
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Dalil yang menunjukkan pex'regasannya -baik karena selalu dilakukan

atau banyak dilakukan, atau karena kuatnya konotasi lafazh dalam

menunjukkan penekanan hukumnya, ataupun karena dikuatkan oleh

hadits lainnya atau hadits-hadits yang mengenainya- maka tingkatnya

tinggi dalam stafus penganjurannya. Adapun yang kurang dari ifu, maka

tingkatnya setelah itu. Sedangkan hadits yang tidak mencapai tingkat

shahih, jika itu hadits hasan maka diamalkan, selama tidak bertentangan

dengan hadits shahih yang lebih kuat darinya, namun tingkatnya kurang

dari tingkat yang kedua tadi, yakni yang shahih yang tidak dilaksanakarr

terus-menerus, atau yang lafazhnya tidak menegaskan penuntutannya.

Adapun hadits yang dha'if tidak termasuk di dalam cakupan topik ini,

jika ifu memunculkan simbol di dalam agama, maka itu terlarang, dan

bila tidak, maka harus dicermati lebih mendalam. Mungkin bisa

dikatakan, bahwa ifu dianjurkan karena termasuk kategori keumuman

yang mengarahkan kepada perbuatan baik dan penganjuran shalat. Bisa

juga dikatakan, bahwa kekhususan dengan waktu atau kondisi atau

bentuk dan perbuatan khusus ini perlu dalil khusus yang

mengindikasikan penganjurannya dengan kekhususannya ifu. Ini lebih

mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Berikut beberapa hal yang perlu

diperhatikan:

Pertama: Menganai apa yang kami katakan terkait dengan

hadits dha'id bahwa kemungkinan dapat diamalkan karena tercakup

oleh keumumannya. Syaratrya: Tidak ada dalil yang melarangnya yang

lebih khusus dari keumuman itu. Misalnya: Shalat yang disebutkan di

malam Jum'at pertama dari bulan Rajab. Tidak ada hadits yang shahih

mengenai ini dan tidak pula yang hasan Maka orang yang ingin

melakukannya -karena menganggap tercakup oleh keumuman yang

menunjukkan keutamaan shalat dan tasbih- adalah tidak tepat, karena

telah diriwayatkan secara shahih, bahwa Nabi # "Melarang
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mengkhususkan malam Jum'at dengan shalat malam." Ini lebih khusus

daripada keumuman yang menunjukkan keutamaan shalat secara

mutlak.

Kedua, Bahwa kemungkinan yang kami katakan itu -yakni

kernungkinan tercakup oleh keumuman itu- maksudnya adalah

pelaksanaannya, bukan menghukumi dengan menganjurkan sesuafu

yang khusus dengan benfuknya yang khusus. Karena menghukumi

dengan menganjurkannya dalam bentuk yang khusus ifu memerlukan

dalil syar'i yang menunjukkannya, dan itu harus ada. Beda halnya bila

dilakukan berdasarkan anggapan bahwa ifu termasuk kebaikan-kebaikan

yang tidak dikhususkan dengan wakfu tersebut dan tidak pula dengan

benfuk atau cara tersebut. Inilah yang kami maksudkan tentang

kemungkinannya ifu.

Ketiga, Kami telah melarang mengada-ada sesuafu yang

merupakan simbol (syrar) di dalam agama. Contohnya: Apa yang

dilakukan oleh golongan Rafidhah mengenai hari raya ketiga yang

mereka sebut Id Al Ghadir. Demikian juga berkumpul dan

penyelenggaraan syiamya pada waktu tertenfu dengan cara tertenfu, itu

tidak pemah ditetapkan secara syar'i. Yang mendekati ifu, bahwa

ibadah yang berasal dari syariat mendapat pahala dengan cara yang

khusus (tertenfu), lalu sebagian orang ingin melakukan hal lain yang

tidak pemah ditunjukkan oleh syariat, dengan anggapan bahwa itu

tercakup oleh keumumannya. Ini tidak benar, karena yang dominan

dalam ibadah adalah ketaatan, dan landasannya adalah tauqil

(berdasarkan nash). Bentuk ini, dimana tidak ada dalil yang

menunjukkan makruhnya hal itu atau yang melarangnya. Adapun jika

ada' dalil yang menunjukkan demikian, maka lebih kuat dalam

melarangnya, dan lebih kuat daripada yang pertama. Kemungkinan
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contohnya adalah apa yang disebutkan mengenai mengangkat tangan

dalam qunut, karena memang diriwayatkan secara shahk tentang

mengangkat tangan di dalam berdoa secara muflak. Karena itu sebagian

ahli fikih mengatakan untuk mengangkat tangan ketika qunut, karena

qunut adalah doa, sehingga tercakup oleh dalil yang menunjukkan

dianjurkannya mengangkat tangan dalam berdoa. Sementara yang

lainnya mengatakan, bahwa ifu makruh, karena yang dominan dalam

cam ibadah adalah ketaatan dan landasannya adalah tauqif @erdasarkan

nash), sementara shalat dipelihara dari tambahan perbuatan yang tidak

disyariatkan di dalamnya. Karena tidak ada hadits yang valid mengenai

mengangkat tangan di dalam qunut, maka dalil yang menunjukkan

keharusan memelihara shalat dari perbuatan yang tidak disyariatkan

adalah lebih khusus daripada dalil yang menunjukkan pengangkatan

tangan di dalam berdoa.

Keempatz Apa yang kami sebutkan mengenai larangan:

Terkadang ifu benrpa larangan tahrim (mendekati haram), dan

terkadang berupa larangan l<arahah (makruh). Kemungkinannya itu

berbeda-beda sesuai dengan apa yang difahami dari syariat mengenai

ancaman terhadap mengada-ada (dalam ibadah). bila dikaitkan dengan

jenis itu atau keringanan itu. Bukankah anda dapat melihat, bahwa

ketika kita melihat hal-hal baru yang berkaitan dengan umsan-urusan

dunia, maka ifu tidak sama dengan hal-hal baru yang berkaitan dengan

hukum-hukum cabang? Kemungkinannya -yakni hal-hal baru yang

berkaitan dengan un$an-un$an dunia- asalnya tidak makruh, bahkan di

antaranya yang dinyatakan tidak makruh. Tapi bila kita melihat hal-hal

baru yang berkaitan dengan hukum-hukum cabang, maka itu tidak sama

dengan hal-halbaru yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah.

287IhkamulAhkam



Inilah yang bisa dikemukakan pada topik ini, kendati itu
termasuk hal-hal rumit yang kuat karena tidak adanya standar

berdasarkan norrna-norrna yang telah dikemukakan bug, para

pendahulu. Orang-orang saling berbeda pendapat dalam masalah ini

dengan perbedaan yang sangat menonjol, sampai-sampai terjadi

kepadaku, bahwa salah seorang dari kalangan ulama madzhab 14u19t69

berjalan di suafu malam di antara malam-malam yang dianjurkan (ibadah

di dalamnya) -yakni yang tedapat di bulan Rajab, atau di bulan Sya'ban-

melewati suatu kaum yang melaksanakan shalakrya, dan kaum yang

menantikan Muharram atau serupanya atau yang mendekatinya. lalu
dia menilai baiknya perihal orang-orang yang menantikan Muharram

daripada perihal orang-orang yang melakukan shalat di malam tersebut.

Unhrk itu dia bemlasan, bahwa orang-orang yang menantikan

Muharram mengetahui bahwa mereka telah melakukan kemaksiatan,

lalu mereka mengharapkan ampunan dan taubat bagi mereka.

Sedangkan orang-orang yang shalat di malam tersebut -kendati
menurutnya ifu terlarang- meyakini bahwa mereka di dalam ketaatan,

namun mereka tidak bertaubat dan tidak mernohon ampun.

Perbedaannya di sini kembali kepada point yang telah kami

sebutkan, yaifu memasukkan sesuatu yang khusus ke dalam keumuman,

atau mencari dalil khusus untuk sesuatu yang khusus ifu. Kecenderungan

ulama madzhab Malik adalah kepada yang kedua ini. Diriwayatkan juga

dari sebagian ulama salaf apa yang menguatkannya di beberapa tempat.

Bukankah anda melihat bahwa Ibnu Umar (g berkata tentang shalat

Dhuha, "Sesungguhnya ifu adalah bid'ah." Karena menurutnya tidak

ada dalil yang valid mengenainya, dan dia tidak memandangnya

169 Di dalam anotasi naskah aslinya dicatumkan: Yaitu Abu Al Qasim Al Husain
bin Al Jubab As-Sa'di.
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dimasukkan ke dalam keumuman doa. Demikian juga yang diriwayatkan

At-Tirmidzi dari perkataan Abdullah bin Mughaffal kepada anaknSn

mengenai mervjahrkan (menyaringkan) bacaan basmalah, "Hendaknya

engkau tidak mengada-ada." Dan dia tidak mernandang unhfi

memasukkan ke dalam dalil umum. Begitu juga riwayat dari lbnu Maslud

& sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ath-Thabamni di dalam

Mu'janrnya dengan sanadnya dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata,

"Diceritakan kepada lbnu Mas'ud seorang penufur cerita yang duduk di

malam hari dan mangatakan kepada orang-orang, 'Ucapankalah ini,

ucapkanlah ini'. Maka lbnu Mas'ud berkata, 'Jika kalian melihafurya,

maka beritahulah aku'. lalu (ketika mereka melihatrya) mereka

memberitahunya, lalu Ibnu Mas'ud mendatanginln sambil menufup

wajahnya, lalu berkata, 'Siapa yang mengenaliku maka dia telah

mengetahuiku, dan siapa yang tidak mengetahuiku, maka aku adalah

Abdullah bin Mas'ud. Kalian tahu bahwa kalian benar-benar lebih

mendapat petunjuk daripada Muhammad $ dan para sabatrya, yakni

atau sesungguhnya kalian ini benar-benar berganfung kepada dosa

kesesatan'." Dalam riwayat lainnya disebutkan, "Sungguhnyra kalian

telah melakukan bid'ah yang sangat zhalim, atau sungguh kalian teldh

melebihi ilmu Muhammad $." Demikian Ibnu Mas'ud, dia mengingkari

perbuatan ifu, kendatipun memungkinkan untuk memasukkannya ke

dalam keumuman fadhilah dzikir, seperti juga yang kami kenrukakan

mengenai qunut dan menyaringkan bacaan basmalah gang termasuk

tambahan di dalam ibadah.

Kelima, Pengarang menyebutkan hadits Ibnu Umar dalam

pembahasan: Shalat jamaah, namun tidak tampak korelasin5aa. Jika dia

meyakini perkataan lbnu Umar, "Aku shalat bersama Rasulullah gf,"

bahwa dia bersama-sama dengan beliau di datam melakukan

shalat, maka pendalilan atas hal ifu tidak kuat, karena kebersamaan
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secara mutlak lebih umum daripada kebersamaan di dalam shalat,

walaupun ifu memungkinkan.

Di antara yang menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud itu,

bahwa setelah itu dia mengemukakan hadits Aisyah 6, bahwa dia

berkata, "Nabi # fidak pemah sangat menjaga amalan-amalan

tambahan yang lebih menonjol daripada pelaksanaan dua rakaat fajar."

Di dalam suatu lafazh Muslim disebutkan: Q)$$!.$ c F jii,ustlOua

rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan sernua yang ada padan5n).

Dan ini tidak terkait dengan shalat jamaah.

.f'lti:fit,qb hr ,srt*9.:-* $: -tt
62. Yaitu hadits Aisyah e ydng telah disebutkan tadi.uo

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan penekanan dua rakaat fajar dan

ketinggian derajakrya dalam keuataman. Para sahabat Malik berbeda

pendapat, Snkni mengenai kalimat, "Bahwa ifu adalah sunnah atau

keutamaan," yang mana dalam istilah mereka dibedakan antara sunnah

dan keutamaan (fadhilah). Sebagian ulama muta'al<hl<ht menyebutkan

aturan tersendiri mengenai ini, yaitu bahwa apa yang biasa dilakukan

oleh Nabi $ dengan menampakkannya kepada khalayak, maka ifu

adalah sunnah. Sedangkan yang tidak dibiasakan dan dikategorikan

sebagai tambahan-tambahan kebaikan, maka itu adalah keutamaan

(fadhilah). Adapun yang biasa beliau lakukan namun tidak ditapakkan -

770 HR. Al Bul6ari dengan.redaksi ini, pada bab: Memelihara dua rakaat fajar;

Mtslim, pembahasan: Shqlat; Abu Daud dan An-Nasa'i.
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ini seperti dua rakaat fajar ifu-, maka mengenai ini ada dua pendapat;

pertama menyatakan bahwa itu sunnah, dan pendapat kedua

menyatakan bahwa ifu adalah keutamaan.

Perlu diketahui, bahwa jika ini dikembalikan kepada istilah

tesebut, maka ifu mendekatinya, karena masing-masing bSg

menetapkan istilah dalam penamaan suafu bentuk sesuai dengan

pandangannya. Tapi bila dikernbalikan kepada perbedaan pada makna,

maka telah dipastikan di dalam hadits ini adanya penekanan perihal dua

rakaat fajar yang dibiasakan oleh beliau. Konsekwensinya: Anjuran yang

ditekankan, maka hendaknya dikatakan demikian. Tidak ada masalah

bagr yang menamainya sebagai sunnah. Dan bila yang dimaksud bahwa

kedua rakaat ifu kendatipun sangat ditekankan, namun derajahTya masih

lebih rendah daripada apa yang dibiasakan oleh Rasululluh # dengan

cara ditampakkan kepada l,halayak. Maka tidak diragukan lagi, bahwa

tingkatan fadhilah (keutamaan) juga beragam.

Jika seseorang mengatakan, bahwa disebut sunnah karena

tingkatannya paling tinggi. Maka sebenamya itu kembali kepada istilah.

Wallahu a'hn.
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BAB ADZAN

'e tf DL 7l :ju ^-?nt d, *vy i ,J dr -1r/

.";v1t ;,rls ,t:t;\t

63. Hadits pertama: Dari Anas bin Malik rg, dia berkata, "Bilal

diperintahkan untuk menggernpkan adan dan mengganjilkan

hamah."t7l

Penielasan:

Pendapat ynng dipitih oleh para ahli ushul, bahwa l<aa'-21
(diperintatrkan) kenrbali kepada perintah Nabi $, dernikian i"Sa *J
(kami dip€rintahlon) dan 4 (kami dilarang). Karena zhahimln,

kerrbalin3n hal ifu kepada orcng yang menriliki kevuenangan

mernerintah dan melamng secara sgrar'i, serta harus diikuti dan

perkataannya dijadikan hujjah, yaitu Mbi S. Di sini ada tambahan atas

hd itu, yaitu bahwa ibadah dan perkiraan padanya tidak ditetapkan

kecuali berdasarkan crellil lauqfi .ttz

17L HR. Al Bukhari dengan lafazh int di lebih dari satu tempat. HR. Muslim pada

pembahasan: Shalat, Abrr Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
172 Ini dikuatkan oleh apa yang disebutkan di dalam riwayat Rauh dari Atha'' 7g

l)-i.tlafu Miau memerintahkan Bilal dengan nashab, dan h'il da'i. Fl in
adalah Nabi $. Yang lebih jelas dari ini adalah riwayat An-Nasa'i dan yang

lainnya dari Qutaibah dari Abdul Wahhab dengan lafazh: "Bahwa Nabi $
memerinbtrkan Bilal."
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Hadits ini menunjukkan diganjilkannya lafazh iqamah, namun ini

tidak mencakup takbir pertama, karena dibaca dua kali, demikian juga

takbir terakhir. Sementara Abu Hanifah menyelisihi itu, dia mengatakan,

bahwa lafazh-lafazh iqamah duadua seperti adzan. Malik dan Asy-Syafi'i

berbeda pendapat mengenai satu hal, yaitu mengenai lafazh, F-i6'fi
illat. Malik mengatakan, "Dibacakan sekali." Dan zhahimya hadits ini

menunjukkan itu. Sementara AsySyafi'i menyatakan dibaca dua kali

berdasarkan hadtis lainnya di dalam Shahih Muslim, yaitu: "Bilal

diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mangganjilkan iqamah,

keruali lafazh iqamah." Yakni: kecuali lafazh: iyr-il' *'6U. Madzhab

Malik -di samping hadits yang lalu- dikuatkan juga oleh amalan ulama

Madinah dan nukilan mereka. Perbuatan mereka dalam hal ini adalah

kuat, karena cara penukilan dan kebiasaan yang seperti itu
menunjukkan memasyarakatnya perbuatan itu. Karena jika ifu berubah,

tentu hal itu diketahui dan diamalkan. Para sahabat Malik berbeda

pendapat mengenai ijma' ulama Madinah, apakah itu sebagai hujjah

yang muflak dalam masalah-masalah iluhad, atau dikhususkan unhrk

Snng jalumya nukilan dan penyeBarra'n, seperti adzan, iqamah, sha',

mudd, ketentuan-ketenfuan waktu dan tidak mengambil zakat dari

sayran? Sebagian ulama mutaakhir dari kalangan merekal73

mengatakan, bahwa yang benar adalah bersifat umum. Apa yang

dikatakannya ini menurut kami tidak benar, karena tidak ada perbedaan

dalam masalah-masalah Ufihad antara mereka dan ulama lainnya, karena

tidak ada dalil yang menunjukkan mabhum (terpelihara dari

kesalahan)nya sebagian umat.

173 Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: Yaifu hnu Al Hajib
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Mernang apa yang jalumya berupa nukilan bila diketahui

sanadnSn bersambung dan tidak benrbah, serta badisi pun menunjukkan

pensyari'atanngn dari pernbuat qpri'at, walaupun hanya benrpa

persetujuan atasnya, rnaka pendalilan dengannya adalah kuat, kernbali

kepada perkam yang sudah biasa. Wallahu alan.

Hadits ini juga d{adikan dalil dalam menyatakan wajibnyra adzan,

dengan dalih bahwa bila bizliau menrerintahkan dengan menyebutkan

sifahrya maka hal itu menunjukkan bahwa asalnSn adalah diperintahkan

demikian, dan zhahimp perintah ini adalah wajib.

Masalah ini diperdebatkan. Pendapat yang rnaryhur, bahran

adzan dan iqamah adalah sunnah. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

kedun5ra fardhu kifayah, dernikian pendapat Al Isthahtui dari kalangan

para sahabat AqlSpfi'i, dan untuk ifu dia berpedonran dengan hadits

ini, sebagainrarn yang tadi lerni l€takan.

'4,Jv'G).il' i' 1l; i *t'^* €j * -lt
'ji - fl H;rF'i'# e';i- *'r;v7', *,4t
*' h, * Ut'a;$ iv,fy, ges'o1* 4i\.t *
oltAra lv ,yL ,-pE J hl ,F ,it| -dL ,lL *3
;''"; ,\qr*irr; ,tiii3 6 iv'86';ar,ju ,jX
'#t L)*ri:Jiiir'i -T) i Sfite ,? t r\2;

.-**rt jt e.,,b,tr'r,kjj i,;3t )
&. Dari Abu Juhaifah Wahb bin AMullah As-Suwa'i, dia

berkata, "Aku mendatangi Nabi $ -saat itu beliau berada di tenda
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bulatnya yang merah, terbuat dari kulit-. lalu Bilal keluar membawa air

wudhu, maka ada orang yang membasuhkan pada dirinya dan ada pula

yang mengambil dari basuhan orang lain. [-alu Nabi $ keluar dengan

mengenakan pakain merah, seakan-akan aku melihat kepada putihnya

kedua betis beliau. lalu beliau berwurdhu dan Bilal pun adzan. lalu altu

mernperhatikan mulukrya di sini dan di sini, dia mengucap ke kanan dan

ke kiri, 'Ha9En 'alash shalaah, haygm 'alal falaah.' Kemudian

ditancapkanlah sebuah tongkat untuk beliau, lalu beliau maju dan shalat

Zuhur dua raka'at. Kemudian beliau tetap shalat dua raka'at hingga

kembali L" 1qu66u1r. "174

Penjelasan:

Redaksi lt * i ?t";*+ ,i C (Dan Abu Juhaifah Wahb

bin Abdullah), ifirlah yang masyhur. Pendapat lain menyebutkan: Wahb

bin Jabir. Pendapat lain menyebutkan: Wahb bin Wahb. Lafazh ,rt*\,
(Fts.Suwa'i) di dalam nasabnya -dangan dhammah pada szn dan ber-

mad* dinisbatkan kepada Suwa'ah bin Amir bin Sha'sha'ah. Dia

meninggal pada masa pernerintahan Bisyr bin Marwan, di Kufah.

Pendapat lain menyebutkanr Pada tahun tujuh puluh empat.

Penrbahasan tentang ini dari beberapa segi.

Pertama: Redalsi :pi'{Xjcl llalu Bilat ketnr mqnbon

air unilhdt, dengan failvah pada waw;a4 rnaknanlra: air. Apaloh ini

174 gg. Al Bukhari di lebih dari sahr tempat secaria pahjang lebar dan secara

rirgkas dengan lahzh-lafazh yang beragam, tapi ini bukan salah satunya. HR.

Mr.rslim. pada pembahasan tentang shalat dengan hfazh id, dengan

tambahan: "keledai dan aniing leuat di hadapan beliau, namun beliau tidak
mencegah." HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah:
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sebutan mutlak unfuk air, atau dibatasi dengan penyandangan kepada

wudhu? Ada bahasan mengenai ini, dan itu telah dikemukakan.

Redaksi ,F.Vs g;lrl'g,,l lnaka ada omng 5ang *unfurulrl*n

pda dirin5n dan ada pula Snng menganbil dari basuhan omng lainl.

iiaSr artinya bpt (penyiraman). Suatu pendapat menyebutkan,

maknanya: bahwa sebagian mereka mendapatkan darinya tanpa

menyisakannya, dan sebagian lainnya mendapatkan dari apa yang

disiramkan pada orang lain. Ini dikuatkan oleh riwayat lain di dalam

hadits shahih: "Lalu aku melihat Bilal mengeluarkan air unrdhu, lalu aku

melihat omng-orang bersegera mendapatkan air wudhu ifu, maka ada

yang mendapatkan sedikit lalu mengrrsapkannya (pada diritSd,

sedangkan yang tidak mendapatkan darinp mengambil dari basatran

tangan kawannlra."

Keduat Disimpulkan dari hadits ini tentang pencarian berloh

dengan sesuatu !/ang digunalon oleh orang-orang shalih karena

persenfuhannya. Karqra hadits ini mengenai air wudhu dimana Nabi '$
berwudhu darinya. Secara makna berlaku juga apa 5rang digunakan oleh

orang-omng shalih.us

Ketiga' Redalsi lt4{ W\;,#j q ilI'&rfi ',&i Untu

aku metnpuhatikan muluh5a di sini dan di sini, dia maksudlarlT6 ke

kanan dan ke kirt1. Ini menunjukkan berputamp (menengoknp)

muadzin unfuk memperdengarkan ketika mengumandangkan seruan

175 Ini khusus bagi Rasululah $, karena tidak ada nukilan dari seorang sahabat

pun bahwa dia melakukan hal itu terhadap Abu Elakar, Umar ataupun yang

lainnya. Perrberhlnnn ini tidak ada dalilnya, karena ini merupakan perkara
yang tidak dapat dimasuki qiyas.

176 Demikian di dalam naskah-naskah pokok, sedangkan di dalam haditsnya
dicantumkan: mengatakan
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shalat, yaitu ketika mengucapkan kedua fiai alah (yakni: haW 'alash

shalaah dan fiairy btat falaab. Redaksi init * ,f l>rU, &'e'Jk-
(mengucapkan: Hayg 'alash shalaah dan harya 'alal falaab

menerangkan waktu berputamya (menolehnya), yaitu waktu pengucapan

Mereka berbeda pendapat mengenai dua hal. Pertama,

Apakah kedua kakinya tetap berpdak menghadap ke arah kiblat dan

tidak menoleh kecuali dengan wajahnya saja, tanpa disertai tubuhnya,

atau berputar dengan seluruh tubuhnya? Kedua, Apakah berputamya

itu dua kali, ynitu pada saat mengucapkan, " ha54/a 'alash shalaah" dan

pada saat mengucapkan, "haygn blal falaah", atau menoleh ke kanan

sambil mengucapkan, " ha54n 'alash shalaalf' sekali, kernudian menoleh

ke kiri sambil mengucapkan, " ha5/y/a 'alash shalaah" sekali lagi.

Kerrrudian menoleh lagi ke kanan sambil mengucapkan, "haj4/a 'alal

falaah" sekali, kemudian menoleh ke kiri sambil mengucapkan, "ha54a

alal falaall' sekali lagi? Kdua hal ini dinukil dari para sahabat Asy

S3nfi'i. Yang kedtn ini Snng di-mjil>Larr. karena masing-masing arah

mernilih jatah dari setiap kalimat. Ada yang mengatakan, bahwa itu

pendapat grang dipilih oleh Al Qaffal. Menurut sln, yang lebih

mendekati lafazh hadits adalah lrang p€rtama.

Keempat: Redaksi i*'nU:$d (Kenudian diancapkanlah

sebuah tongl<at wtuk fu1a4, !,akni ditancapkan di tanah. Dilotalan
,:F:- t:fJ - l;;lr 'o'Ft, dengan dhammah pada kaaf untrtk fi'l
mustaqbl (o:y.?fi, apabila aku menancapkan sesuatu. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa i1*1, adalah tongkat Snng pangkalngn bengkok.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah tombak kecil.
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Kelima, Ini menunjukkan dianjurkannya meletakkan subah

(pembatas) bagi orang yang shalat, karena dikhawatirkan yang larrat,

seperti tempat terbuka. Hadits ini juga sebagai dalil yang menunjukkan

cukupnya sutrah dengan sesuatu yang seperti tongkat (atau tombak

kecil). Juga.sebagai dalil yang menunjukkan bahwa tidak apa-apa lo,rrat

di belakang suhh.

Keenam, Redaksi )-r-rr,Jit ;l'*i,;, ,;S't jbt-i:i'd j
(Kernudian beliau tebp shalat dua ml<a'at hingga kembali ke Madinah\

Ini pernberitahuan tentang qashar shalat yang dilakukan oleh Nabi $,
dan beliau biasa melakukannya. Ini sebagai dalil yang menunjukkan lebih

lz,jiFlnya mengqashar daripada menyempumakan, tapi bukan sebagai

dalil yang menunjukkan wajibnya mengqashar, kecuali menurut

madzhab onmg yang memandang bahwa perbuatan-perbuatan Nabi S
menunjukkan wajib. Ini pendapat yang tidak dipilih di dalam ilmu ushul.

Kefujuh: Di dalam riwapt ini tidak disebutkan letak jama'ahnya

dengan Nabi $, narnun itu disebutkan di dalam riwayat lainnya, dimana

dia mangatakan di dalam riwayat ifu, "Aku mendatangi Nabi # di

Mekkah, saat itu beliau berada di Abthah, di dalam kubah merah beliau

yang terbuat dari kulit." Riwayat yang menerangkan ini menjelaskan

faidah tambahan, karena di dalam riwayat pertama tidak disebutkan

s@ara rinci, sehingga berjama'ahnya dia dengan Nabi $ adalah di'

jalanan menuju Mekkah sebelum sampai ke Mekkah. Namun

berdasarkan ini, menurut madzhab para ahli fikih, maka menjadi

ranculah kalimat: *-;'.Jrt ,;l ? e ,f , jbt- J:i- e (Kentudian

beliau tetap shalat dua raka'at hingga kembali ke Madinah); karena

perjalanan (safar) itu ada tapal batas yang dicapainya sebelum kembali

(pulang), dan menurut sebagian mereka bahwa itu menghalangi qashar.

Adapun bila telah jelas, bahwa dia berjama'ah di Abthah, maka
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rri:; ,F ri.)t:r;K ,FrL\,i$ lr :JG 

^f; *, *ht
.r&il;.r osi

65. Dari Abdullah bin Umar &, dari n*uhlluh S, bahwa beliau

bersaMa, "sesunggwhn5n Bilal adan di malam hari, maka makan dan

minumlah kalian ampi l<alian mendangar adzannSa lbnu Ummi

114u1r7urn."177

kemungkinannya bahwa ifu adalah shalat Zhuhur yang didapatinya

ketika permutaan kerrbah, dan kalimat *-irl, d,t'*) s-, lhirga
kembali ke Madinahl berarti berakhimya perjalanan kembali (pulang).

Penielasan:

Hadits ini menunjukkan bolehnya menetapkan dua oftrng

muadzin di satu masjid, bahlon para sahabat AsySyafi'i

menganjurkannya, adapun bila hanya satu omng muadzin, maka itu pun

tidak makruh. Perbedaan antara perbuatan yang dianjurkan dan

perbuatan yang makruh apabila ditinggalkan adalah sebagaimana yang

telah dikemukakan. Tentang tambahan melebihi dua orang muadzin, di

dalam hadits ini tidak disingguh, namun dinukil dari para sahabat Asy-

Syaf i, bahwa makruh menambahi hingga lebih dari empat muadzin.

Tapi pendapat ini lemah.

177 HR. Al Bukhari pada bab adzan. HR. Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan

Imam Ahmad
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Hadits ini juga menunjukkan, bahwa bila muadzinnya berbilang

flebih dari satu orang), rnaka yang dianjurkan adalah menggilir satu

persafu jika wakhmya cukup unfuk itu, sebagaimana adzannya Bilal dan

Ibnu Ummi Makfum 4,, karena keduanya mengumandangkan adzan

secara bergantian, tapi itu hanya untuk shalat yang wakfunya

pelaksanaan lapang seperti shalat Subuh. Adapun shalat Maghrib, tidak

ada nukilan adanya dua muadzin dalam hal itu. Para ahli fikih dari

kalangan para sahabat Asy-Syaf i mengatakan, bahwa boleh mernilih

antara masing-masing dari mereka mengumandangkan adzat di salah

safu sudut masjid, atau semua muadzin berkumpul dan

mengutnandangkan adzan bersamaan.

Hadits ini menunjukkan boleh adzan untuk Subuh sebelum

memasuki wakfunya. Demikian pendapat Malik dan fuySyafi'i.
Sernentara pendapat 5nng dinukil dari Abu Hanifah menyelisihi itu,

karena diqi3nslon kepada shaht-shalat lainnya.

Mereka yang mengatakan bolehnya adzan Subuh sebelum

mernasuki wakfunya berbeda pendapat mengenai wakfunya. Sebagian

sahabat Asgr'Syafi'i ma'rgatakan, bahwa wakfunya adalah waktu sahur,

antara fajar shadiq dan fajar kadzib. Dia mengatakan, "Dan

dimakrutrkan mendahulukannya dari wakfu tersebut." Dari hadits ini

disimpulkan yang mendekati pendapat ini, yaitu bahwa sabda Nabi $$,
, t) a,

JJl" Oiii IX-{ i,! (sesungguhnp Bilat adan di malam.6ar) sebagai

o"-i*r*rur, ,urrn terkait dengan faidah bagi orang-orang yang

mendengamya. Dan itu hendaknya waktu adzan tersebut bermiripan,

memungkinkan pada waktu terbitnya fajar. Maka itu menjelaskan bahwa

adzan tersebut tidak menghalangi unfuk makan dan minum, kecuali

ketika terbikrya fajar shadiq. Hal ini menunjukkan dekakrya waktu

adzannga Bilal dengan waktu fajar.
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Hadits ini juga menunjukkan bolehnya muadzin seorang yang

buta, karena Ibnu Ummi Makfum adalah seorang yang buta. Hadits ini

juga menunjukkan bolehnya orang buta mengikuti orang yang dapat

melihat dalam hal waktu, utal bol"hrryu dia berijtihad dalam hal ini,

karena Ibnu Ummi Maktum harus memiliki cara unhrk menjadi

rujukannya mengenai terbitnya fajar, dan itu bisa dengan menderrgar

dari orang yang dapat melihat, atau dengan ijtihad. Disebutkan di dalam

hadits: "Dia tidak mengumandangkan adzan hingga dikatakan, 'Engkau

telah memastrki wakfu Subuh, engkau telah memasuki waktu Subuh'."

Ini menunjukkan bahwa dia merujuk kepada orang yang dapat melihat.

Seandainya tidak ada riwayat ini, maka di dalam lafazh hadits tadi tidak

ada sesuafu yang menunjukkan bahwa dia merujuk kepada ijtihadnya

sendiri. Karena yang menunjukkan kepada salah safu dari dua hal yang

samar tidak menunjukkan kepada salah satunya secara tertenfu.

Nama Ibnu Ummi Makfum menurut suatu pendapat adalah Amr

bin Qais. Wallahu a'lam.

178 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada bab adzan dengan tambahan di bagian

akhimya: i\Jr (yakni: apa yang diucapkan oleh muadzdzin). HR. Mustm,

Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad serta At-Tirmidzi, dan dia

berkata, " Hasan shahih-"

jnt Jy: Jti :JB ^-bt o+,r',sr'tilt )*i ,fj * -11
.:Jrri (, J4 t;r* o'r4t'# r;y {p : * h, *

66. Dari Abu Sa'id Al l(hudri 49, dia berkata, "Rasulullah $
bersabda, 'Apabila kalian muadzin, maka ucapkanlah sepeft'

apa yang dia uapkafi."t78
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Penjelasan:

Pernbahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi.

Pertama: Disepakati bahwa menjawab muadzin adalah hal

yang ditunfut, dan hadits ini menunjukkan hal ifu. Kemudian para ulama

berbeda pendapat mengenai bagaimana menjawabnya. Zhahimya hadits

ini menunjukkan, bahwa menjawabnya dengan mengikuti lafazh

muadzin pada semua lafazh adzan. Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa

orang yang mendengar muadzin hendaknya mengganti lafazh hai alah

(yakni: ha5ya ala,Ash-Shalaah dan hajtya alal falaah) dengan haulaqah -
dikatakan juga hauqalalr (yakni: laa haula walaa quwwata illaa bilkah)

berdasarkan hadits yang menyebutkannya.lTg Didahulukannya (hadits)

ini daripada yang pertama karena kekhususannya, dan karena

keumuman (hadits) yang pertama (yakni yang dibahas ini). Di dalamnya

disebutkan makna, bahwa dzikir-dzikir yang selain hai'alah dicapai

pahalanya dengan menyebutkannya, maka pendengar dan muadzin

sama-sama mendapatkan pahalanya bila pendengar mengucapkannya.

Adapun hai alah, maksudnya adalah seruan, dan pahala ifu hanya

dicapai oleh muadzin saja, dan maksudnya tidak dicapai dari pendengar,

maka sebagai pengganti pahala yang terlatatkan dari lafazh kedua

hai alah itu adalah pahala yang dicapai dengan hauqalah. Di antara

ulama ada yang mengatakan, bahwa pengucapan (peniruan ucapan

muadzin) itu hanya sampai akhir kalimat syahadat saja.

Kedua' Pendapat yang dipilih adalah menirukan ucapan

nruadzin pada setiap lafazhnya dari lafazh-lafazh adzan setelah dia

mengucapkannya. Bedasarkan ini, maka redaksi: lrl'.-;ir 'g\ '" ti1

(Apabila kalian mendengar muadzin) diartikan mendengar setiap kalimat

179 HR. Mustim dan Abu Daud dari hadits Llmar RA.
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darinya, dan faa:nya menunjukkan urutan. Jika diartikan sebagaimana

yang kami sebutkan, rnaka ucapan muadzin harus diikuti oleh ucapan

peniru (pendengar). Mengenai ini ada kemungkinan lainnya.

Ketiga: Mereka berbeda pendapat dalam masalah: Bila

mendengamya dalam kondisi shalat, apakah dia menjawabqla aSnr

tidak? Ada tiga pendapat ulama mengenai ini.

Pertama: Dia menjawabnya, berdasarkan keumuman hadits ini.

Kedua, Tidak menjawabnya, karena di dalam shalat ada kesibukan,

sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ibnu Mas'ud 4& yang Muttafaq

Alaih.

Ketiga, Dibedakan antam shalat fardhu dan shalat nafilah

(sunat), yaitu menjawabnya bila itu shalat nafilah, dan fidak

menjawabnya bila itu shalat fardhu, karena perihal naftlah lebih ringan.

Sebagian pengarang dari kalangan para sahabat AsySSnfi'i

menyebutkan: Apakah dimakruhkan menjawabnya pada dzikirdzikir

yang terdapat pada adzan bila dia sedang di dalam shalat? Mengenai ini

ada dua pendapat, dengan mastikan bahwa itu tidak membatalkan. Hal

ini harus dikhususkan dengan kondisi apabila di selain bacaan Al

Faatihah. Adapun haiilah, kernungkinan menjawab dengan lafazhnya

atau tidak menjawab. Jika menjawab dengan hauqalah maka shalatnya

tidak batal, karena itu adalah dzikir, sebagai dzikir-dzikir lainnya yang

terdapat di dalam adzan. Tapi bila menjawabnya dengan lafazhnya,

maka shalatrya batal, kecuali bila lupa atau tidak mengetahui bahwa itu

membatalkan shalat.

Para sahabat Malik menyebutkan dua pendapat mengenai

masalah ini -yakni bila mengucapkan, 'ha54n ala Ash-Shalalf di dalam

shalat- apakah shalahya batal? Mereka yang mengatakan batal

beralasan, bahwa itu adalah khithab (berbicara) kepada manusia,
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sehingga mernbatalkan. Beda halnya dengan lafazhiafazh lainnya di

dalam adzan, karena ifu adalah dzikir, sdangkan shalat adalah tempat

dzikir.

Alasan mereka yang tidak menlntakan batal adalah zhahimya

hadits ini dan keumumannya. Dan difhat dari segi maknanya, bahwa

ucapannya (yakni menirukan muadzin), "Hajya ala Ash-Shalaah" fidak

dimaksudkan menyeru manusia kepada shalat, tapi menirukan lafazh-

lafazh muadzin.

Keempat: Hadits ini menunjukkan bahwa lafazh Jijr (seperti)

tidak selalu berar6 sama dari segala segi, karena beliau mengatakan,

il3Jr JF-6 h rj;6 (maka ucapl<anlah seperti apa yang diucapkan

oleh muadzirll tidak beliau maksudkan benar-benar sama dalam sqala
sifatrya, termasuk dalam mengeraskan suzra.

Kelimar Suafu pendapat menyebutkan tentang kesesuaian

hai'alah dengan hauqalah, bahwa ketika muadzin menyeru mereka

untuk hadits, mereka menjawabn5n dengan ucapan, lur lf i:,i lii? |
Gidak ada dap dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah),

dengan pertolongan-N5n dan pengukuhan dari-Nya. l3j"Jt dun i'Jr
bukan sinonim, karena ijir uaa*, kekuatan/kemampuan atas sesuatu,

sedangkan |):l-;"i adalah upaya dalam menggapainya dan

mengupayakannya. Wallahu a'lam bish shauab.
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ut ot{j,y!(r. ui,l&j os 1,*t, P *'* ti
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.4frrr *9

67. Dan Ibnu Umar rS: Bahwa Rasulullah $ pemah shalat di

atas punggung tunggangannya, ke arah funggangannp menghadap.

Beliau berisyarat dengan kepalanya. Dan Ibnu Umar pun pemah

melakukannya.

Di dalam riwa5nt lain disebutkan: "Beliau witir di atas untanya."

Disebutkan di dalam riwayat Muslim' "Hanya saja beliau tidak pemah

melakukan shalat fardhu di atasnya." Disebutkan di dalam riwayat AI

Bukhari, "Kecuali shalat-shalat fardhu. "180

Penielasan:

Pembahasan mengenai ini dari beberapa segi.

Pertama, 'g;3t digunakan sebagai sebutan untuk shalat

rnfilah (shalat sunat), dan hadits terrnasuk di antaranln, maka lafazh

'# artinya ryfl, ,sH (melakukan shalat sunat). Bisa juga digunakan

180 HR. Al Bukhari di lebih dari sahr tempat, secam marfi!',dan secara *rrquf
pada hnu Umar. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi,Ibnu Majah

dan Imam Ahmad bin Hanbal.

BAB MENGI.I,ADAP KIBTAT
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sebagai sebutan unh.rk shalat s@ara mutlak. Firman Allah 8b, *U3

@ vt$i',fi; *;15 & i; + "Dan bertasbihtah sambil memuii

Tuhanmu sebelun terbit mabhai dan sebelum terbenam(n5m)." (Qs.

Qaaf [50]: 39) ditafsirkan sebagai shalat Subuh dan shalat fuhar.

Hakikakrya, lJir adalah ucapan ses@mng: &r i,# (Maha Suci

Allah). Jika digunakan sebagai sebutan untuk shalat, maka bisa

mempakan bentuk penggunaan sebutan sebagian unfuk menyebut

keseluruhannya, sebagairnana mereka mengatakan tentang shalat,

bahwa asal (makna)nya adalah doa. Kernudian s€rnua ibadah disebut

dengan ifu karena mencakup doa. Bisa juga karena karena orang yang

shalat itu mensucikan Allah Azza wa Jalla dengan merrumikan ibadah

unhrk-Nya semata, sedangkan !"Jt adalah '4F, (penyrcian), maka

itu termasuk kiasan kelaziman, karena , b'1, (peny.rcian) lnng mumi

lazim terdapat di dalam shalat yang mumi.

Kedua, Hadits ini menunjukl{an bolehnSra shalat sunat di atas

kendaraan, dan bolehn5ra melakukan ifu ke arah menghadapnya

kendaraan. Seakan-akan, sebabnya adalah mernudahkan pelaksanaan

shalat-shalat sunat bagi musafir dan merhperbanyaknya, karena yang

jalannya sempit akan sediht, sedangkan png jalannya lebar akan

mudah. Maka rahmat Allah Ta'ala kepada para hamba-Nya adalah

menyedikitkan karajiban-karnjiban atas mereka untuk meringankan

beban, dan mernbukakan jalan bagi mereka unfuk mernperbanyak

amalan sunat unfuk memperbanyak pahala.

Ketiga, Redaksi 'a1rt'oLs'r* (ke anh tungganganng

menghadafi. Disimpulkan dari ini apa !,ang dikatakan oleh sebagian ahli

fikih, bahwa arah perjalanan menjadi pengganti kiblat, sehingga tidak

perlu beralih darinya tanpa kebutuhan perjalanan.
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Keempat: Hadits ini menunjuklon iq/amt, dan secara muflak

menunjukkan isSarat ruku dan sujud. Paa ahli ftkih mengatakan, bahwa

isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat ruku, sehingga pengganti itu

sesuai dengan asalnya. Di dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan

ifu dan tidak pula yang menafikannlra, nalnun di dalam lafazhnya ada

yang menunjukkan bahwa beliau tidak benar-benar melakukan sujud bila

lafazh ti O*ryarat)diartikan sebagai isyamt pada ruku dan sujud.

Kelima' Witimyn Rasulullah $ di atas untanya dijadikan dalil

yang menunjukkan bahwa witir tidak wajib, berdasarkan keterangan lain

yang sebelurnnya, yaitu bahwa shalat fardhu tidak dilakukan di atas

funggangan, sdangkan Snng fardhu adalah sinonim yang wajib.

Keenam, Redal6i zifiJt tilb ,;6-l'6'* (Hanw aja beliau

tidak pemah melakukan shalat fardhu di absngl.lni dijadikan peganan

dalam menlntakan bahwa shalat fardhu udak bol€h dilaksanakan di atas

kendaraan. Namun pendalilan ini tidak kuat, karena di sini hanya

menunjukka ditinggalkannya perbuatan khusus, sedangkan

meninggalkan bukan dalil 1nng menunjukkan larangan. Dernikian juga

redalsi gJ, \ (Kauati shalat-shalat fardhtl, karena ini bisa berarfi

menunjukkan ditinggalkannya perburatan itu, sedangkan meninggalkan

perbuatan tidak menunjukkan terlarangnp hal ifu sebagiamana yang

tadi kami sebutkan.

Dikatakan bahwa masuknya waktu shalat fardhu termasuk yang

banyak dialami oleh para musafir, maka meninggalkan pelaksanaannya

di atas kendaman secara tenrs menerus sementara shalat-shalat sunat

dilakukan di atas kendaraan, mengindikasikan perbedaan antara

keduanya dalam hal boleh dan tidaknya, di samping maknanya yang

menguatkannya, yaifu bahwa shalat-shalat fardhu hanya sedikit lagi

terbatas, di mana furunnya seorang musafir dari funggannya untuk
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mdalsanalan shalat fardhu tdak akan mengurangi maksud

(p€rrdannr[E]. B€da hahUn dengan shalat*halat sunat yang tidak

terbatas, karena memang fidak ada batasannyn, sehingga akan

mernberatkan bila harus furun unfuk melakukannya karqna bisa

m€qrebabkan b€d$rangntn maksud karena banyaknya shalat itu (yakni

mengharnbat perjahnan), di samping juga ada kesibukan-kesibukan lain

s@mng musafu. Walhhu a'lam.

ir---3r L-::;.:JGqL?nr *ar'F i l' + df -14

,:)bfu j* dtlrw,yT'i;a\#t>a Ci?
.,i jJJo ,-$tW- of ;t si ,Lr;-d:ill {' J;ii *:)

.-QS-tr JL t;t:rilu,16^lr JL e;:, Us')

68. I-ladits kedua: Dari AMullah bin Umar S, dia berkata,

'Ketika orargorrng sedang di Quba dalam shalat Subuh, tiba-tiba

seseoraql m€ndabnsi mereka, lalu berkata, 'Sesungguhnln tadi malam

tdah dihmmkan Qur'an kepada Nabi $, dan telah diperintatrkan untuk

menghadap ke arah hblat, rnaka h€ndaklah kalian menghadap ke

ara[rn5n-' Saat ifu wajah mereka menghadap ke amh Syam, maka

merdn pun bemlih ke arah 11u'6u1',."181

181 HR- Al Buktnri dengan lafazh ini di lebih dari satu tempat. HR. Muslim pada

pernbalrasan t€nftang shalat, dan juga oleh An-Nasa'i. lafaztr ,ui d"ngun

M dan dar{, ini png masyhur, tapi boleh Juga dengan qashr (anp,
n& dan tanpa slnrf (Ualmi mabnl. Bisa sebagai mudald<ar dan bisa

s€bagai mnntmb. Yaihr sehrah ternpat 5rang terkenal di kota Madinah. Al
Hafidr lbnu Hajar Hata, "Maksudnya di sini adalah masjid penduduk

Quba-"
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Penjelasan:

Hadits ini berkaitan dengan nnsalah-nrasalah ushul (pokok) dan

furu'(cabarrg). IGmi akan mengulas apa png terlintas di benak kami

saat ini.

Yang terkait dengan rnasalah ushul.

Masalah pertama: DterimanSn khabar ahad henta dari satu

omng). Kebiasaan para sahabat adalah saling mengakui nukilan dari

yang lainnya. Maksudnya dalam hal ini bulon berarti kami menetapkan

diterimanya khabar satu orang berdasarkan khabar ini yang memang

merupakan khabar satu orang, karena hal itu termasuk penetapan

sesuatu denan sendirinya. Akan tetapi rnaksudnya adalah unhrk

mengingatkan kepada salah safu contoh yrang menunjukkan bahwa

mereka (para sahabat) menerima khabar safu omng, unfuk ditambahkan

kepadanya contohrontoh lainnln yang sangat banyak. [.alu dengan

gabungan keseluruhannya ifu ditetapkan bahrrra mereka menerima

l+hahr ahad (berita dari satu omng).

Masalah keduar Mereka mengerrbalikan masalah ini kepada

masalah penghapusan (hukum)Al Kitab dan As-Surnah yang mutawatir,

apakah boleh dengan khabar safu orang atau tdak? Mayoritas

melarangnya, karena yang pasti (qath lttidak dapat dihilangkan dengan

asumsi (dugaan). Sementam ada nukilan dan kalangan Zhahiriyah yang

membolehkann5n, dan unfuk membolehkannlp mereka bedalih dengan

hadits ini. Alasan pendalilannya, bahwa mereka (para sahabat)

mengamalkan berdasarkan khabar satu orang ifu, dan Nabi $ tidak

mengingkari mereka.

Menurut saya, dalam pendalilan ini ada perdebatan dan

pandangan. Karena masalahnya menetapkan penghapusan (hukum) Al

Kitab dan As-Sunnah yang mubwafu dagan khabar satu orang,
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sementara penduduk Quba -karena kedekatan mereka dengan

Rasulullah # dun mudahnya mereka merujuk kepada beliau- tidak

mungkin sandaran mereka di dalam shalat ke arah Baitul maqdis hanya

berdasarkan ruafu khabar yang dikabarkan dari beliau S dangan masa

yang cukup lama, 1nifu enarn belas bulan, tanpa pemah menpksikan

perbuatan Miau atau mendengar dari ucapan beliau. Jika anda

mengatakan bahwa itu fidak mungkin dalam kebiasaan, maka tidak

dimgukan lagr bahwa sandaranya adalah melihat perbuatan atau

mendengar perkataan beliau. Yang memungkinkan terhadap dua hal

tidak mungkin dibawakah kepada salah satunya, maka tidak mungkin

menghadapnya mereka ke arah Baihil Maqdis berdasarkan khabar yang

sampai kepada mereka dari Nabi 8, tapi bisa karena mereka

menyaksikan beliau. Jika boleh menafikan asal khabar, maka boleh juga

menafikan khabar mutaumtir, karena penafian yang mutlak melazimkan

penaftan batasan-batasann5a. Karena itu, iika boleh menafikan khabar

mutauntir, rrnka dalilnya tidak harus ditetapkan pada masaluh yung

wajib.

Jika Anda : Sanggahan terhadap apa yrang anda

lotakan dari dua sisi.

Pertatna. Bahwa apa yang Anda nyatakan tentang k€fidak

mungkinan sandamn penduduk Quba hanya benrpa khabar tanpa

menyaksikan -jika itu benar-, maka itu hanya berlaku jika bagi mereka

sexnua. Adapun' jika hanya sebagian mereka, maka kebiasaannya tidak

menolak kernungkinan sandamnn5n adalah khabar mutawatir.

Kedua, Apa yang anda kemukakan tentang boleh jadinya

sandaran mereka adalah menyaksikan perbuatan beliau,

mengindikasikan bahua mereka menghilangkan yang pasti (qath'li

dengan asumsi (dugaan), karena penyaksian adalah cara yang pasti. Jika
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boleh menghilangkan yang dipastikan melalui penyaksian, maka boleh

juga menghilangkan yang dipastikan melalui khabar mutawatir dengan

khabar safu orang, karena keduanya sama-sarna benrpa menghilangkan

yang pasti dengan asumsi.

Aku katakan: Jawaban untuk hal yang pertarna: Jika memang

tidak mungkin pada mereka semua, berarti mereka telah terbagi menjadi

golongan yang membolehkan sandamnnya berupa khabar mutawatir,

dan golongan yang sandarannya adalah penyaksian. Maka orang-orang

yang memutar arah ifu tidak termasuk golongan yang bersandar kepada

khabar mutawatir, maka tidak tepat membawakan khabar (berita)

kepada mereka.

Jika ada yang mengatakan, bahwa kalimat ;:i,Pi (penduduk

Quba) menunjukkan bahwa sebagian orang lrang memutar arah itu

sandarannya berupa khabar mutawatA, maka benarlah argumennya.

Aku katakan: Tidak diragukan lagi tentang kemungkinan sandara

masing-masing mereka adalah penyaksian. Namun dengan

kemtmgkinan ini tidak mesti mengartikan hadits ini sebagaimana yang

mereka nyatakan, kecuali jika terbukti bahwa sandamn masing-masing

mereka atau sebagian mereka adalah khabar mutawatir. Dan tidak ada

jalan ke situ.

Adapun untuk hal yang kedua: Jawabannya dari dua segi.

Pertama: Bahwa maksudnya adalah menggaris bawahi dan

mendiskusikan pendalilan dengan hadits tersebut terkait dengan masalah

tertentu. Maksud ifu telah tercapai. Adaptur penetapannya dengan cara

mengqiyaskan kepada yang ada nashnln, maka itu bukan yang

dimaksud.
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Kedua, Penetapan boleturya menghapus (hukufn) khabar satu

orang karena adan5n khabar mutawatir diqiyaskan kepada bolehnya

menghapus (hukurn) khabar satu orang yang dipastikan dengan

penyaksikan berdasarkan khabar safu orang yang diasumsikan, karena

keduan5n sama dalam hal menghilangkan yang pasti dengan asumsi.

Tapi mereka berbeda pendapat dengan kalangan Zhahiriyah. Di dalam

perkataan sebagian mereka ada yang menunjukkan, bahwa selain

mereka fidak mengatakan demikian. Kalangan Zhahiriyah tidak

berpendapat berdasarkan eigas, maka tidak benar pendalilan mereka

dengan khabar ini terhadap apa !,ang dinyatakan itu. Hal ini khusus bagi

kalangan Zhahiriyah. Wallahu a'lam.

Masalah ketiga, Mereka juga merujuk kepada hadits ini dalam

menyatakan bolehnya penghapusan (hukum) As-Sunnah dengan AI

Kitab. Letak keterloitan hadits ini dengan hal tersebut, karena orang

yang mengabar{<an kepada mereka menyebutkan, bahwa |f}'e$t lll
(telah diturunkan Qur'an tadi rnalam), jadi ia beralasan dengan Al Kitab

dalam penghapusan (hukum) terSebut. Walaupun dia (si pembawa berita

itu) fidak menyebutkannSra, tentu kita tahu bahwa itu dari Al Kitab.

Sedangkan merrghadap ke arah Baitul Maqdis tdak ditetapkan oleh Al

Kibat, sebab tidak ada nash di dalam Al Qur'an yang menunjukkan-ifu,

jadi ifu ditetapkan oleh As-Sunnah. Dari gabungan sernua ini, maka

disimpulkan bolehryra menghapus (hukum) As-Sunnah dengan Al Kitab.

Sernentam pendapat ynng dinuhl dari AsfSyafi'i menyelisihi ini.

I-alu disanggahkan kepada hal ini dari beberapa segi yang jauh.

Perbma: Dkatakan bahwa png dihapus itu bila tadin5n

ditetapkan dengan Kitab, maka dihapus lafazhnya.

Kdua Dikatakan, bahwa penghapusan itu dengan As-Sunnah,

lalu turun Al Kifab yang menyepakatinya.
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Ketiga, Menjadikan penjelasan yang samar seperti yang

dilafazhkan. Firman Allah Ta'alu, aJ,5tt$i "Dirikanlah shalat,"

adalah kalimat yang global (samar), lalu ditafsirkan dengan bebempa hal,

di antaranya, menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka seakan-akan ini

yang diperintahkan se@ra lafazh di dalam Al Kitab.

Jawaban terhadap hal yang pertama dan kedua, bahwa bentuk

pernbolehan ini mengakibatkan tidak diketahuingra asr.l nasikh (yarg

menghapus) dan mansuklrnya (yang dihapusnya) secara pasti. Karena

kedua kemungkinan ini berlaku pada masing-masing yang menghapus

dan yang dihapus. Yang benar, bahwa pembolehan ini menafikan yang

pasti lagi meyakinan dengan melihat kepadanya, kecuali indikator-

indikatomya mencakup penafian pernbolehan ini, sebagaimana status

hukum beralihnya kiblat dengan bersandar kepada Al Kitab yang mulia.

Jawaban terhadap hal SBng ketiga: Kami fidak menyatakan

bahwa penjelasan tidak seperti Snng dilafazhnya pada semua hukumnya.

Masalah Keempat: Mereka berbeda perrdapat mengenai

hukum yang menghapus, apakah ifu berlaku bagi 5nng mul<allaf sebdum

sampainya khithab kepadanya? Dan mereka mengaitkan hadits ini

dengan masalah ini.

Alasan pengaitannya, karena jika hukum ifu berlaku bag
penduduk Quba sebelum sampainya khabar kepada mereka, maka

batallah apa yang telah mereka lakukan, 5nitu berupa menghadapnya

mereka ke arah Baitul Maqdis di dalam shalat, karena adanya

kekurangan sebagian syarat pada ibadah itu sehingga menjadi batal.

Masalah kelima' Suatu pendapat menyebutkan, bahrwa hadits

ini menunjukkan bolehnya kemutlakan penghapusan, karena apa yang
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menuniukkan bolehnya yang lebih khusus menunjukkan bolehnya yang

lebih umum.

Masalah keenam, Dari situ disimpulkan bolehnya iitihad di

masa Rasulullah # atau masa yang dekat dengan itu, karena

sebenamya mernungkinkan bagi mereka untuk mernufus shalat ifu dan

memulai lagi dengan png'lebih tepat. Jadi itu adalah lingkup ijtihad.

Selesai sudah masalah-masal ah ushul.

Adapr.m ah furu'(cabang).

Pertama, Bahwa seoftmg wakil, jika terpisah lalu berfindak

sebelum sampaingn khabar kepadanyra, apakah tindakannya itu sah,

berdasarkan masalah penghapusan? Dan apakah hukumnya berlaku

sebelum sampainya [.habar? Benfuk ini telah disanggah pada asalnya.

Perkataan oftmg 3nng menpnggah dalam bentuk ini adalah

terhadap masalah penghapusan, bahura penghapusan adalah khithab

taHifi (pesan penugasan), baik benrpa perbuatan maupun kryakinan.

Sementara, fidak ada penugasan kecuali dengan kernampuan, dan tidak

ada kemampuan bila fidak mengetahui adanya yang menghapus.

Adapun sikap wakil, maka berlakunya hukum terpisah padanya, bahwa

itu gugur, dan tidak mustahil untuk diketahui setelah sampai bahwa

gugumya itu adalah sebelum sampainya khabar. Berdasarkan anggapan

sahnya bentuk ini, maka hukumnya di sana dalam masalah wakil

diambilkan dengan qiyas, bukan dengan nash.

Kedua, Jika seorang budak perempuan melakukan shalat tanpa

penutup kepala, kemudian dia mengetahui kemerdekaan dirinya di

tengah shalat, apakah harus mernbatalkan shalakrya atau tidak? Orang

yang memberlakukan hukum sebelum sampainya informasi kepadanya,
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mengatakan rusaknya apa yang dilakukannya itu, maka dia

mengharuskannya unfuk memutuskan shalabrya. Sedangkan yang tidak

memberlakukan ifu, tidak mengharuskannya mernutuskan shalatnya.

Kecuali bila penutup kepalanya melorot dari kepalanya, ini juga seperti

yang pertama, dan bahwa itu ditetapkan dengan qiyas.

Ketiga: Suafu pendapat menyebutkan, bahwa hadits ini

menunjukkan bolehnya orang yang tidak sedang shalat memberitahu

kepada orang yang sedang shalat dan membukakan baginya. Demikian

yang disebutkan oleh Al Qadhi Iyadh mhimahullah. Tentang

pendalilannya yang membolehkan mernbukakan padanya secara mutlak

perlu dikaji lebih jauh, karena oftmg yang mernberitahukan tentang

perubahan kiblat itu memberitahukan tentang hal yang wajib, atau

memerintahkan untuk meninggalkan hal 5nng terlarang. Apun yang

mernbukakan bagi orcmg lain secara muflak tidak dernikian sehingga

tidak sama dan tidak tercakup olehnya. Demikian ini jika pembukaan itu

di selain Al Faatihah.

Keempat, Suafu pendapat menyebutkan, bahwa hadits ini

menunjukkan boleh ijtihad dalam masalah kiblat dan menjaga arah,

karena mereka bemlih ke arah Ka'bah pertarna kali di dalam shalat

sebelum mereka memastikan posisi pastinya.

Kelima, Dsimpulkan darinya, bahwa orang yang shalat ke arah

selain kiblat berdasarkan ijtihad, kemudian tempta itu salah, maka dia

tidah harus mengulang, karena dia telah melakukan apa yang wajib

atasnya berdasarkan dugaannya, kendatinlra pada kenyataannya itu

menyelisihi hukumnya. Sebagaimana halnyra penduduk Quba ketika

mereka melakukan apa yang wajib atas mereka berdasarkan dugaan

mereka bahwa arah kiblat tidak berubah, dan fidak tidak merusak

amalan mereka, dan mereka juga tidak diperintahkan unfuk mengulang.
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Keenam, Ath-Thahawi berkata, "Hadits ini menunjukkan,

bahwa orang yang tidak mengetahui apa yang diwajibkan Allah Ta'ala

dan belum sampai dal$rah kepadanya, serta tidak memungkinkanngn

mencari tahu itu dari orang lain, maka keurajiban itu tidak wajib atasnya,

dan hujjah tidak dapat ditegakkan terhadapnya." Berpangkal dari sini,

sebagian orang mengernukakan masalah orang yang memeluk Islam di

negeri perang, atau di p€nguiung negeri Islam, lnng mana dia tidak

menemukan orang yang mengajarinyn syari'at-syari'at Islam. Apakah

wajib atasnya mengqadha shalat dan puasa yang terlanuat, semeptara

sebelumnya (walaupun telah merneluk Islam) dia tidak mengetahui

kw,rajiban tersebut? Driunyatkan dari Malik dan Asy-Syrafi'i, bahwa itu

wajib atasnya -atau Srang sernakna dengan ini- karena kernampuannya

unfuk mencari tahu dan keluar unfuk hal tersebut. Ini juga kembali

kepada qiyas. Wallahu a'lam.

Redaksi di dalam hadits ini, 6j,iE",i ,u;,r' w-ltt vl ni van

telah dipainbhlan untuk manghadap ke anh kiblat, maka hadaklah

l<alian menglndap ke araln@, ini diriwa5ntkan dengan lasmh pada

6aa' dalam benfuk perintah funlmi: tirirx ',l$ (maka hendaklah kalian

menghadap ke arahnlnl. Diriun5ntkan;uga, 61l;6-:ri muf* mereka

pun menghadap ke arahnya), dalam b€ntuk berita.
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69. Dari Anas bin Sirin, dia b€rkata, "Kami menlnmbut Anas

kefika dia datang dari Slam,Ialu kami menernuinln di Ain At-Tamr, lalu

aku melihatnlp shalat di atas kel€dai, sernentara waiahryn ke arah sisi -
pkni ke arch kiri kiblat-, lalu alil b€rkata, 'Aku melihatnu shaht ke

selain amh kiblat?' Da pun berlota, 'Seandainy.a alnr fidak p€rnah

melihat Rasulullah C , tentu aku trak al<an

melakukarurya.'"182

Penjelasan:

Fladits ini menuniuftkan bolehnp melalnrkan shaht sunat di ahs

tunggangan dengan menghadap ke amh selain kiblat, dan ini

sebagaimana Snng telah dikenrulekan di dalam hadits Ibnu Urnar. Di

dalam hadits ini hanya ada tambahan, )r-rq db (di atas keldai), rnaka

disimpulkan darinya kesucian keledai, karena bersenfutran dengannya

disertai dengan menjaga diri darinya dapat diterirna, apahgi bila

penunslangannla dalam u,alfu png lama, sehingga kernturgkinan

berkeringat, walaupun ada kerntrngkinan menggunalmn penghalang

antara diriqn dengan keledain5aa-

782 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada bab shaht tatraunrru' di atas keledai.

FIR. Muslim. Ain At-Tamr adahh sebuah ternpat di p€rbatasan Imk.
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Redaksi l$t'U @ari Syam), inilah yang benar di sini. Sementara

di dalam kitab Mtislim disebutkan: irJJr e*'e (ketika datang dari

Syam), mereka mengatakan, bahwa itu keliru, karena sebenamya

mereka keluar dari Bashrah untuk menyambukrya dari Syam

Redaksi h, ,P !, lr,tUtt,! ti ,iui *it * ,tt,P,fi:i
'o-.J6i g uii- *i * (Aku melihahnu shalat ke selain arah kiblat?'Dia

pun berkata, 'seandainp aku tidak pemah melihat Rasutultah #l
melakul<annya, tenfu aku frdak alen melakul<ann5a.'). Sebenamya ini

kernbali ke,pada'masalah shalat ke arah selain kiblat, dan itulah yang

ditanpkanngn, bukan mengenai benfuk lainnSn. Wattahu alam.

Gang yang meriwayatkan hadits ini dari Anas bin Malik adalah

Abu Hamzah Anas bin Sirin, saudam Muhammad bin Sirin, rraala Anas

bin Malik. Dikatakan, bahwa ketika dia dilahirkan, dia dibawakan

kepada Anas bin Malik, lalu dia menamainlB Anas, dan menjulukingra

dengan Abu Hamzah sebagai namanya dan julukannya. Hadits disepakai

bisa digunakan sebagai hujjah. Dia meninggal setelah saudaranya,

Muhammad, sementam saudaranya ifu, yakni Muhammad, wafat pada

tahun 110.
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70. Dari Anas bin Malik g, dia berkata, "Rasulullah #

bersaMa, 'Lurusl<anhh shaf-slnf kalien, larena sesungguhnya

meluruskan shaf tannsuk kaanpunaan shalal."78

BAB SI,AF(BARISAN SHAT.A'I]

Penjelasan:

Melunrskan srtal adalah lunrsrryn oreng-orang lang b€rdiri di

atas satu jalan Garis). Pelunrsan slnf yga menunjukkan penufupan celah

padar,ln, hal ini berdasarlon pelunrsan secata rnalmawi. Telah terjadi

kesamaan pendapat, bahwa pelunrsannya dengan makna yang pertama

dan kedua adalah perkam Snng difuntut, walaupun zhahimSn bahwa

yang dimaksud hadits ini adalah yang p€rtarna (hanfia melunrskan).

Sabda beliau *,ilb[t f 'U ltemasuk kaemputnaan shalal

menunjukkan bahwa itu dituntut. Dari situ juga disimpulkan, bahwa itu

dianjurkan, tidak waiib, berdasarkan saMa beliau itu, !i-le.lr fldj',r+
Itermasuk shalaf, karena beliau tidak mengatakan,

"termasuk rukun-rukunnya," dan juga tidak mengatakan, "termasuk

kewajiban-karajibannSn." Penyernpuma sesuafu adalah perkara

183 FIR. Al Bukhari, pembahasan: Shalat dengan lafazh ini, dengan menggant
lafazh "kesempurnaan shalat" dengan lafazh "p€ndirian shalat." HR. Muslim

dengan lafazh ini. Dan juga oleh Abu Daud dan lbnu Majah.
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tambalnn atas keberadaan hakikakrya, dimana sesuafu itu tidak

terealisasi kecuali dengannya. Dernikian menurut istilah yang masyhur.

Terkadang juga digunakan sesuai dengan kondisi sebagian hal dimana

hakikahyat tidak akan selnpuma kecuali dengannya.

U:Jt*ir$
?ttfit-.l'ri'&&

A

dll ,€f ) -*.i. prllir *
o-t. 4O3.;l Jt"5;'*t,vi'

t

drl

V

J-r)
,.

,? ' ' 'o'.f>*:*:.,rrt

7L. Dari An-Nu'man bin Basyir 4&, dia berkata, "Aku

mendengar Rasulullah $ bersaMa,'HendaHah kalian meluruskan shaf-

shaf kalian, atau (kalau b'dak), Altah atan merubah (mengganti) di anbm

wajah-wajah kaliarl."

€:;- Fj y'h, ,k )tJ;t otr :f)J,1 -yr
,:^b tiiL ;u'..tl ,sii tiy ,-? ,ctqt W q';6k & ,ritrL

,;):r-i't-:t lL,sf; ,K'of'rts tsy & (* C;t? i
.&;i ; h'';;+al'ti'€r&L!fi ,it;ta :Ju;

72. RtwayatMuslim: "Rasulutlah $ biasa *du*.tun shaf-shaf

kami, hingga seolah-olah beliau meluruskan anak panah, hingga setelah

beliau memandang bahwa kami telah memahami perintahnya, kemudian

pada suatu hari beliau keluar lalu berdiri, hingga ketika beliau hampir

takbir, lalu beliau melihat seorang lelaki yang dadanya menonjol ke

drpan, maka beliau pun bersabda,'Wahai pra hamba Allah, hendaHah
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l<alian meluruskan shaf-shaf kalian, abu (kalau tidak), Allah akan

mqttbah (mengganti) di antan w;ajahtnjah l<aliai."t4

Penjelasan:

An-Nu'man bin Basyir (;+l -dengan fathah pada 6aa' dan

k6mh pada syiin berfiUk- Ibnu Sa'd bin Tsa'labah Al Anshari. Da lahir

delapan -atau enam- tahun sebelum wafatrya Rasulullah S. Abu Umar

berkata, "Yang pertama lebl}:. shahih, irqn Allah." Dia gugur pada

tahun enarn puluh empat di Ma$ Rahith.

Tentang meluruskan shaftdahdibahas tadi. Redal$i fu yl6.5'11

**i'U. labu ftaku frdak), Altah akan mqubh (mengganti) di

anbm wtah+nlah kaliarl, rnaknanya: iika lnlian tidak meluruskan.

Karena ifu bisa berarfi antara melunrskan dan Udak meluruskan. Yakni,

maka yang akan teriadi adabh antara kedua hal itu, bisa berupa

kelurusan, atau penrbahan tersebut.

Menurutku tentang saMa beliau, &ijc", ht '/{1.tel il, buh*u.

Ini kembali kepada perselisihan hati, dan berubahnya (sikap) sebagian

mereka atas sebagian lainnya. lGrena rnajunya seseomng atas orang

lain, atau atas jama'ah, dan penyelisihannya terhadap mereka, dalam

kondisi tidak sebagai imam bagi mereka, maka itu akan menyesakkan

dada mereka. Dan ini bisa menyebabkan perselisihan hati mereka, lalu

hal itu diungkapkan dengan penyelisihan (penrbahan) walah mereka;

Karena orang-orang yang saling berselisih dalam kejauhan dan

kedekatan, maka masing-masing akan mengambil wajah yang lain. Jika

74 HR. Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Malah dan Imam Ahmad bin

Hanbal. Sementara Al Bukhari udak mengeluarkan tambahan ini
sebagaimana grang disebutkan oleh Penulis.
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Anda mau, setelah itu Anda bisa menetaptan LJrr fuajah) dengan

makna 'z4+1t (arah). Dan jika Anda mau, bisa juga menetapka"'r:jt

sebagai ungkapan tentang perbedaan maksud dan perbedaan jiwa.

Karena orang yang saling berjauhan dengan yang lainnya dan saling

menghindari, maka dia akan mernbuang mukanya darinya. Jadi

maksudnya: peringatan agar tidak terjadi sikap saling membenci dan

saling menghindar. Al Qadhi lyadh mhimahullah mengatakan tentang

sabda beliau, &*ici; il' A.4 ii @tau (kalau tidak), Allah akan

merubah (mangganti) di anan mjah-waiah lalianl, "Kemungkinan

bahwa itu seperti saMa beliau, :Vij*'rf!P?tt7:;;-'ol @Iah akan

mmtbah bentuknSn menjadi bentuk keldatt. Yaitu merubah sifatnya

manjadi bentuk lainnya dengan perubahan wujud, atau membedakan

wajah oftIng lnng fidak meluruskan shafnya dan membedakan

benfuknya dari wajah orang yang meluruskannya, atau menrbah dengan

perbedaan bentr.rknya yang berupa perubahan wujud dan bentuk."

Aku katakan: Bagian pertama, Sraitu perkataannya, "Merubah

sifatrya menjadi bentuk lainnga dengan penrbahan wujud," di dni fidak

terdapat keterpeliharaan yang jelas pada konotasi lafazh i;. Yang tebih

tepat dengan makna ini adalah dikatakan: menrbah unjah kalian dari

anu. Kecuali bila malrsudqn adalah menrbedakan antam wahh*ajah
orang yang dirubah dan 1nng tidak nrbah, dan inilah bagian keduanya

tadi. Adapun bagian terakhimya, di sifu merumg terdapat penneliharaan

pada lafazh ijj, han5n saja tidak terdapat perreliharan ynng jelas pada

lafazh '&t*rt,karena pembahan itu setelah perubahan wujud, dan ifu

bukan sifat mereka ketika teriadi penydisihan dalam perbuatan. Namun

hal ini memang mernungkinkan.
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Redaksi irl-4lr (anak panah), yaitu batang anak panah yang

dipasangkan dan diarahkan serta dipersiapkan unfuk dilontarkan. Inilah

yang dituntut dalam mengekangnya. Jika tidak, maka anak panah itu

melenceng, yakni menyelisihi sasaran yang diincar. Karena ifu, ini

dijadikan perumpamaan dalam meluruskan hal lainnya.

Hadits ini menunjul..kan bahwa meluruskan shaf termasuk tugas

imam. Sebagian imam salaf merakilkan kepada orang lain untuk

meluruskan shaf-shaf mereka. 185

Redaksi t .\ie:Lt:)f 6?1$1J (hingga setelah beliau

memandang hhwa kami telah memahaml. kemungkinan maksudnya,

bahwa beliau selalu mengajari mereka untuk melumskan dan mengawasi

mereka, sampai beliau merasa bahwa mereka telah memahami

maksudnya dan melalsanakannya. Maka ifulah maksud dari mengawasi

mereka dan memperhatikan pelaksanaan mereka.

Redal$i 4t s* .Jui .'o:)tb f-;v.t*:6?j';<-bl s€ $ ,?. .

(hingga ketil<a beliau hanpir bkbir, lalu beliau melihat seomng lelaki

5nng dadan5n menonjol ke depn, maka beliau pun bersabda, 'Wahai

para hamba Allah ... dst.) Ini dijadikan dalil dalam menunjukkan

bolehnya imam berbicara di antara iqamah dan shalat karena suatu

185 At-Tirmidzi mengatakan di dalam Sunatnya, "Dan diriwayatkan dari Umar:

Bahwa dia mewakilkan kepada beberapa lelaki untuk meluruskan sia.f
(barisan shalat), maka dia tidak bertakbir hingga diberitahukan bahwa semua

shaf telah lurus. Diriwalntkan juga dari Ali dan Utsman, bahwa keduanp
selalu memperhatikan ifu, dan keduanya mengatakan, 'Luruskanlah.' Ali
pemah berkata, 'Majulah, wahai Fulan. Mundurlah, wahai Fulan."'
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keperluan. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa para ulama berbeda

pendapat tentang makruhnya |-,.1 i6.186

"&t'^<11 tr';Lf:ci hr €t #y i ,:t * -vr
f]'; :Jv i ,:+ ;?u |^X; 1GJJ. *t ;); \t * lnt Ji,
u )*,yiit *tl * J'.*,j3,sGr'€r't-,*
ril4 *:t rlLht -+ rtt Iir rlL?*,:*r'4,:4

.J.Ft i ,**;6 JA .*,tr,y':rer:,iit, dtrrit
73. Dari Anas bin Malik rg: Bahwa neneknya, Mulaikah,

mengundang Rasulullah #.rnh.,h men5rantap makanan yang dibuatnya.

[.alu beliau makan darinya, kerrudian bersabda, "Berdirilah kalian, agar

aku shalat unfuk kalian." Anas berkata, 'Maka aku berdiri menuju

sebuah tikar milik kami 5nng telah menghitam karena lamanya dipakai,

Ialu aku mernercikinya dengan air. Lalu Rasulullah $ berdiri di atasnyra,

sementara aku dan seorang anak Sratim mernbuat shaf di belakang
r,eliau, dan wanita tua ifu di belakang kami. [-alu beliau shalat

, ungimami kami dua raka'at, kemudian beliau 5"rto1uL."187

186 Pada anotasi naskah a"lirUn disebutkan: Kemungkinan perbedaan pendapat

ini mengenai hal [yakni p€rkataan] png tidak terkait dengan kemaslahatan

shalat. Sedangkan ini terkait dengan kemaslahatan shalat.
187 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini di lebih dari satu tempat. Dikelurakan juga

oleh Muslim, Abu Daud, AtNasa'i dan At-Tirmidzi. Pada anotasi naskah
aslinp dicantumkan kalimat: 'J.J;ibj. Di dalam riwayat lbnu Wadhdhah

dicantumkan dengan lathah pda laam dan penetapan !/aa ' (.;-ifii1,
sedangkan dalam riwayat png tainnSn dicantumkan 'Hi, dengan nuun dan

l<asmhpda laam pertama dalam benhrklaem.
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74. RiwaSnt Muslim: Bahwa Rasulullah $ shalat d"ngunn u d-
ibunya. "Lalu dia menyrruhku berdiri di sebelah kanann5ra, dan

menyuruh wanita ifu b€rdiri di belakang kami."

Penulis kitab ini mengatakan, "Anak !,atim tersebut adalah

Dhumairah, kakeknyn Husain bin AMullah bin Dhumairah."

Penjelasan:

'L35i, 
Mulaikah) dengan dtnmmh da niin dan fathah pada

laam. Sebagtan perawi meriuayatkannya dengan fatlnh rnrda miim dart

t<asrihpda laamli3lil.Yang t€bih tepat adalah yang pertarna. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa dia adalah Ummu Sulaim. Pendapat lain

menyebutkan: Ummu Haram. Sebagian mereka rnengatakan bahrrn ifu

fidak shahih. Hadits ini diriunptkan oleh Ishaq bin AMullah bin Abu

Thalhah dari Anas bin Malik, lalu dikatakan, bahwa dhantirpada kalimat

't'-i* (neneknya) kerrbali kepada Ishaq bin AMullah, dan bahwa itu

adalah ibu dari a5nhn3n. Dernikian yang dikatakan oleh Al Hafizh Abu

Umar. Berdasarkan ini, maka semestinya pengarang meneybutkan

Ishaq, karena kefika itu fidak disebutkan, maka tampak bahwa itu adalah

neneknya Anas. Selain Abu Umar mengatakan, bahwa itu adalah

neneknya Anas, yaifu ibu dari ibunya. Berdasa*an ini, maka tidak perlu

menyebutkan Ishaq. Tapi bagaimanapun, g?ng lebih baik adalah

menyebutkannya.
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Hadits ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Nabi $ gnng

berupa kerendahan hati dan memenuhi undangan orang lain. Hadits ini

dijadikan dalil tentang pemenuhan undangan oleh orang-orang mulia

terhadap orang yang mengundang mereka unfuk selain walimah. Hadits

ini juga menunjukkan bolehnya shalat unfuk pengajaran, atau unfuk

mendatangkan keberkahan dengan berjama'ah dalam pelaksanaannya,

atau dengan melaksanakannya di tempat tertentu, dan ini yang tersirat

dari perkataan beliau, '& fu"* katian)

Redaksi ; U )* u\t t lt f it lmenuju sebuah tikar

gng telah menghitan karena lamanya diWkal. Dari sini disimpulkan,

bahwa menggunakan sebagai alas disebut pakaian (pemakaian). Dan

terkait dengan ini ada dua masalah. Pertama: Jika seseomng

bersumpah fidak alon mengenakan pakaian, dan tidak berniat untuk ifu,

lalu menggunakannya sebagai alas, rnaka dia telah melanggar

sumpahn3aa (lrakni dianggap mernakaingra). Kedua Bahwa

menggunakan sutera sebagai alas berarti mengmakannya, sehingga itu

diharamkan (bagi laki{aki), karena hal itu -},akni bemlas dengan sutera-

telah ada nash gnng mengkhususkannya.

Redaksi Llr-Ti Ualu aku mernercih'n5al.'g*lt digunakan

sebagai sebutan untuk mencuci, dan digunakan juga untuk 5nng di

bawah itu, dan itulah yang lebih masyhur. Maka kernungkinan

malsudnya adalah mencucinya, dan itu karena dua hal: Bisa unfuk

kemaslahatan duniawi, yaitu melenfurkannln dan mempersiapkannSn

unfuk diduduki di atasnya. Dan bisa juga untuk kemaslahatan agama,

yaitu untuk kesuciahnya, dan menghilangkan keraguan tentang adanya

najis padanya karena telah lama dipakai. Kemungkinan juga maksudnya

di bawah mencuci, yaifu memercikin5ra, yaifu dianjurkan oleh ulama

madzhab Maliki, untuk sesuatu yang diragukan adanya najis padanya.
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Kemungkinan ini lepih mendekati kebenaran, karern Abu Umar

bersama mereka di rumah ifu, sedangkan peniagaan anak kecil terhadap

najis sangatlah jauh.

Redaksi 6it;2'n1ti 6ttr;ii't^i (talu aku dan seonng anak gtim

membuat shaf di belal<ang belia$, ini hujjah Jumhur, bahwa posisi dua

orang adalah di belakang imam. Sernentara sebagian ulama terdahulu

berpendapat, bahwa posisi salah safu4n di sebelah lonan imam, dan

yang satu lagi di sebelah kirin,a. Hadits ini men:runjukkan bahwa anak

keciljuga merniliki posisi di dalam sfaf

Hadits ini juga menunjukkan bahwa posisi r.uanita di belakang

posisi anak kecil flaki{aki).

Adalah tidak tepat orang lrang berdalih dengannya dal;,i,,

menyatakan, bahwa orang Snng shalat sendirian di belakang shaf adalah

sah, karena bentuk ini fidak termasuk bentuk penyelisihan. Lebih jauh

lagi orang yang berdalih dengannya dalam menSptakan, bahwa fidak sah

imammu wanita untuk laki-laki. Karena uranita diwajibkan shafnya di

belakang, maka fidak boleh maju sebagai imam.

Redaksi 'J'#r'€ (kqtudian beliau bertolall. Yang lebih

mendekati, bahwa maksudnya adalah bertolak dari rumah tersebut.

Kemungkinan juga maksudnya adalah beranjak dari shalat. Adapun

menurut pendapat Abu Hanifah, bahwa ifu berdasarkan bahun salam

tidak terrnas,lk apa yang disebut dtra mka'at. sedangkan menunrt

pendapat yang lainnya, bahwa b€raniak temsebut sebagai ungkapan

tentang tahallul (keluar dari shalat)yang ditandai dengan salam.

Hadits ini menunjukkan bolehryn beriama'ah dalam shalat sunat

di belakang seotang irnam.
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Hadits ini juga menunjukkan sahnya shalat anak kecil dan itu

dianggap di dalam shalat. Wallahu alam.

'+'-,iC !;ii hr *>, {e i lt *'* -vo
t"ji .Pt n p- *'t ilt bt * Ut ;e l# ge

y * o,Gfi e\."nL .v(r-,s

75. Dari Abdullah bin Abbas &,, dia berkata, "Aku menginap di

rumah bibiku, Maimunah. Lalu Nabi & burs* untuk shalat malam,

rnaka aku pun berdiri di sebelah kirinya, lalu beliu meraih kepalaku dan

mernberdirikanku di sebelah kanannya. " 188

Penjelasan:

Bibingn, Maimtnrah binfi Al Harits, adalah saudara perempuan

ibunya, AI Fadhlbinti Al Harits. Manginapnya Abdullah di rumah bibinp
menunjukkan bolehnya hal seperti ifu, yakni menginap di rumah

mahram dengan keteradaan suaminya. Ada pendapat lain yang

menyebutkan bahwa Abdullah telah mernilih waktu r.mtuk itu sehingga

tidak menimbulkan gangguan bagi Nabi #, yaitu ketika bibinSn sedang

haidh. Pendapat lain menyebutkan, bahwa Abdullah menginap di rumah

bibinya untuk melihat shalat Nabi $.
Hadits ini juga menunjukkan bahwa anak kecil berdiri bersama

imam di dalam satu shaf. Bila disimpulkan dari apa lnng disebutkan di

188 HR.AI Bukhari dengan lahzh ini di lebih dari satu ternpat secara panjang

lebar dan secaftl ringkas. Diriwayatkan juga oleh Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah dan Imam Ahmad.
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selain riwayat ini, yaifu bahwa "Dia memasuki shalat sunat setelah Nabi

rS memasuki shalat," maka ini menunjukkan boiehnya bermakmum

kepada orang yang tidak bemiat sebagai imam.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa posisi makmum yang

sendirian adalah di sebelah kanan i,ou,'6.189

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa perbuatan (gerakan) yang

ringan/sedikit di dalam shalat (yang bukan merupakan gerakan shalat)

tidak merusaknya.

BAB IIVIAIvIAH

189 Di dalam suatu riwayat disebutkan: "Lalu aku pun berdiri di sebelahnp." Ini
jelas menunjukkan bahwa dia berdiri sejajar dengan beliau.

;r'X', d* ,;t jL ,e ?nt ur, i;; erl ,r -Vl

^-,1, 
?nr J:;; bf puyr b Llt, i; err, ,;rJ;_ Yi ,jG *',

, )4 i;*'i:ry',e;-'ri, r,4 ;l:,
76. DariAbu Hurairah rS, dari Nabi $, "Apakah'tidak talfln

oftng 5ang magangkat keplang sebelwn imam, bahum Allah al<an
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mengganti dengan kepla keldai, atau merubah bentukn5a

menjadi bentuk keldafr"rw

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan dilarangnya makmum mendahului imam

dalam mengangkat kepala. Ini nash terkait dengan mengangkat kepala

dari ruku dan sujud. Inti dalil sebagai ancaman atas perbuatan tersebut.

Sedangkan ancaman tdak terjadi kecuali terhadap sesuafu yang

dilarang. Diqiyaskan padanya mendahului dalam menrnduk, seperti

merunduk untuk ruku dan sujud. SaMa beliau #, '-Y-, {;-rtrrJ, ;*;-61
,{jli|# fipakah h:dak takut orzng 5nng mengangkat kepalanSn

sebelum imam) menunjukkan bahwa orang yang melakukan itu

terancam oleh ancaman ini, namun tidak menunjuklon bahwa ifu terjadi

dan tidak mesti terjadi.

Redaksi )+i;*'ri1-* ,frjl ,sV ,rlsc,li ir J:A-bl
(bahwa Allah akan mengganti dangan kepala keldai, abu
mm.thh bentulmjn manjadi bafuk keldalt menunjukkan perubahan

yang nyata, tapi kemungkinan juga kernbali kepada makna kiasan,

karena keledai disilati dengan kedunguan, maka makna ini sebagai

pinjaman unfuk mengungkapkan tentang orang bodoh yang tidak

mengetahui kev.rajiban-katajiban shalat dan keharusan mengikuti imam.

Tampaknya makna kiasan ini kuat, yaitu bahwa perubahan secara riil

tidak terladi kendati banyak makmuk yang mengangkat kepalanya

sebelum imam. Telah kami jelaskan, bahwa hadits ini fidak

menunjukkan terjadinya hal itu.

leo HR. Al Bukhari pada bab imamah dengan lafazh ini. HR Muslim, Abu Daud,
An-Nasa'i, At-Tirmidd, hnu Malah dan Imam Ahmad bin Hanbal.
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Lain dari itu, yang diancamkan ifu tidak terjadi secara langsung,

yakni saat terjadinya perbuatan itu, namun kebodohan memang ada saat

terjadinya perbuatan itu. Yang aku maksud dengan kebodohan di sini

bukannya tidak mengetahui hukumnya, tapi memang bisa jadi itu, dan

bisa juga sebagai ungkapan tentang perbuatan yang tidak sah. Kalaupun

si pelaku mengetahui hukumnya namun dia melakukan itu, maka

perbuatan itu disebut kebodohan, dan pelakunya disebut bodoh (jahil).

Sebabnya, karena sesuatu itu dinafikan (dianggap tidak ada) manakala

buahnya dan maksudnya tidak ada padanya. Karena itu terkadang

dikatakan, "Fulan itu bukan manusia," ketika dia tidak melakukan

perbuatan-perbuatan yang layak dengan kemanusian. Karena maksud

dari ilmu adalah pengamalannya, maka orang yang tidak mengmalkan

ilmunya boleh dikatakan bahwa dia jahil (bodoh), tidak berilmu.

4L i'r,j*; 4t f ^* ht'-^b:, ;;j,rj r -vv
,t)K1? ,\y .g; rgtfi x .*'€Ai6,)t ,V 4 ,|ru'&:
'o*L 6: tji ,it^;,r.1. il' gt-, :Ju $b .t;3')u gr rit:

.or:1Ll;b;ii;; p, rilt .t):r5tt:x; tiy, .',i;Jrt

77. Dari Abu Hurairah rft[, dari Nabi r$f, beliau bersabda,

"Saungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikub', karqta ifu janganlah

kalian menyelisihinya. Maka jika dia bertakbir, beftakbirlah kalian. Jika

dia ruku, maka rukulah kalian. Jila dia mengucapkan,'Sami'allaahu

liman hamidah (Allah mendengar oftng Wng memuji-N5a),' maka

'Rabbanaa unlalal hamd (Wahai Tuhan kami, dan bagi-Mu

33rIhkamulAhkam



sqala puj). Jika dia sujud, maka sujudlah l<alan. Dan jika dia shalat

satnbil duduk, mal<a shatatlah kalian semua sambil duduk."lg7

:L-iu qr" hr ,€r)'^.x.G *y'u ;U G q -VA

,ie j* ea e:, r;. ,r *i *a?rt ,k it J;, -b
u-;y JE J:Ht tl trlv' tf ,p51 'raT ,uq?:; firj Sb;,
,JJ tsy, ,rr"ru e; sy,, a|l,^rv €, t;f ,y|€A?t)t',V
t .l ot"i-*t rt;; & rstl,i=jr u di rji i:+'"":.\t v

orirLlLrL
78. Riwayat yang semakna dengan itu dari hadits Aisyah g, dia

berkata, "Rasulullah $ shalat di rumahnp, saat itu beliau sedang sakit.

Beliau shalat sambil duduk, sementara orang-orang di belakangnya

shalat sambil berdiri. lalu beliau berisyarat kepada mereka (yang

maksudnya), 'Duduklah kalian.' Setelah selesai, beliau bersabda,

'Saunggwhn5n dijadil<anng imam itu untuk diikuti. Karqa ifu, jika dia

ruku maka rukutah katbn. Jika dia bangkit maka katian. Jika

dia mengwcaplan,'&mi'allaahu liman banu:dah (Atlah mendengar oftng

trug memuji-Njnl,' mal<a ucapkanlah,'Rabbanaa vrnlakal hamd (Wahai

Tuhan l<ami, dan bagi-Mu sqala pujlt. Dan jika dia shalat sambil duduk,

maka shalatlah kalian semua smbil duduk'."1921ni adalah hadits ketiga.

191 HR. At gikhari dengan beberapa riwapt Snng mirip dengan ini, dan dia

menyebutkannp lebih dari safu tempat, dari beberapa jalur periwaptan. HR.
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, hnu MaJah dan Imam Ahmad.

Lez HR. Al Bukhari dengan lafazh ini di tebih dari satu tempat. HR. Muslim dan
Abu Daud.
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Penielasan:

Pembahasan tentang hadits Abu Hurairah dari beberapa segi.

Pertama: Mereka berbeda pendapat mengenai bolehnya orang

yang melaksanakan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang

melaksanakan shalat sunat. Malik, Abu Hanifah dan yang lainngra fldiak

mernboletrkannya, dan mereka berdalih dengan hadits ini. Perbedaan

niat dianggap termasuk cakupan saMa beliau, {e rya*tS)J (karena itu

janganlah kalian manyelisihin5n). Sementara Asy-Syafi'i dan yang

lainnla mernbolehkanngla, dan menurut madzhab ini, bahwa hadits ini

diartikan sebagai penyelisihan dalam przrtuatan-perubatan yrang lahir.

Kedua, Faa' wda lolirnat ,,f;ui'€'rrtti ... "Jika dia ruku,

male rukulah kaliari..."dst menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan

makmum setelah perbuatan-perbuatan imam. Karena .6a' menunjukkan

urutan. Pernbahasan tentang lamngan mendahului sudah dikernukakan.

Para ahli fikih merrgatalen, bahua menyamai imam dalam gemkan-

gerakan ini adalah makruh (!,akni b€rgerak bersamaan dengan imam).

Ketiga, Redaksi L;.ir ui E, $;i ,:o:*',1.b, * S'6 $y2

lJil<a dia manguapkan,'&ni'allaahu liman hamidah lAllah mandangar

omng tpng mexnuji-N5al,' nnka ,'Rabbnaa wlakal hamd

(Wahai Tuhan l<ani, dan bgFMu sqala puhl dijadil<an dalil oleh otang

yang mengatakan, bahwa tasmi' (mengucapkan: &mi allaahu liman

hanidahl adalah khusus bagi imam, sernentara ucapan: Rabbanaa

wlakal hand, khusts bagi makmum. Demikian pendapat yang dipilih

oleh Malik nhimahullah.

Keempat, Mereka berbeda pendapat mengenai penetapan

wawu dan pernbuangannya pada kalimat: l-i,iir 'r:l-!i, sesuai dengan

perbedaan riwayat. Perbedaan ini merupakan perbedaan pendapat yang
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dipilih, bukan tentang pembolehannya. Penetapannya menunjukkan

kepada tambahan makna, karena perkiraannya' I;ir UtUl'r.*o,,tu?s

Wahai Tuhan kami, kabulkanlah untuk kami -atau yang mendekati itu-,

dan bagi-Mu sqala puji). Jadi kalimatnSn mencakup makna doa dan

makna khafur (berita). Sedangkan bila diucapkan tanpa wawu, mal<a

menunjukkan kepada salah satunya saja.

Kelima: Rdaksi of*t t,* ,jul il.A 4:,, riy, (Dan iika dia

shalat ambil duduk, mal<a shalatlah kalian sernua nmbil duduh. Suatu

kaum mengambilnlp sebagai dalil sehingga membolehkan duduk di

belakang imam 5nng duduk karena darumt, kendatipun makmum

mampu berdiri. Seakan-akan mereka menjadikan "Mengikuti imam"

sebagai udzur unfuk menggugurkan keunjiban berdiri. Sementara itu,

para ahli fikih gnng mashyur melamng ifu. Mereka Snng melamngn5ra

berbeda pendapat mengenai jdwaban terhadap hadits ini melalui

bebempa jalan.

Jalur pertama: Klaim bahvrn (hukum) hadits ini dihapus.

Karena Nabi $ shalat mengimami orang-orang, ketika beliau sakit yang

mengantad{an kepada kematiannya, sementara pam makmumnya

berdiri, dirnana Abu Bakar pun berdiri untuk menunjukkan kepada

mereka (para makmum) tentang gerakan beliau di dalam shalatnya itu.

Ini berdasarkan anggapan bahwa Nabi $ sebagai imam dan Abu Bakar

sebagai rnakmum di dalam shalat tersebut. Namun malgenai ini ada

perbdaan pendapat. L€*ak taiibnya adalah penrbahasan mengenai

hadits tersebut. Al Qadhi lyadh berkata, "Mereka mengatakan, bahwa

kernudian orang yang duduk dihapus secara global dengan

sabda beliau, l(Jiy- q*'rrf ii't't lTidak boleh seorang pun setelahku

Sang mqginnmi smbil duduli, dan berdasarkan perbtntan para

khdifah setelahqn. Bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang
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mengimami sambil duduk. Walaupun penghapusan itu tidak mungkin

setelah ketiadaan Nabi S, namun apa yang mereka lakukan dalam hal

ifu menunjukkan benamya larangan beliau tentang tidak bolehn5n

seseorang setelah beliau mengimami sambil duduk. Dan ini menguatkan

kelernahan hadits ini. "

Aku katakan: Pendapat ini lemah. Adapun hadits ,S#.'bl'i:1-i
t-4+ Vidak boleh s@rzng pun setelahku 5nng mengimani smbil

dudullt, adalah hadih yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Jabir

bin Zaid Al Ju'fi (ri.,rjU -dengan dhammh pada jiim dan sr,/<uz pada

'aih dari Asy-Sya'bi G-ftD -dengan fathah pada syiirr: Bahwa

Rasulullah $ bersabda , L))+ €fr'bf i:11 "Ttclak botdr s@rangpun

setelahku gng mangirmmi smbil duduk. " Ini hadits murwl, dart

mereka mengatakan bahwa Jabir bin Taid nphtk (riwayabrya

ditinggalkan). Diriwayatkan juga oleh Mujalid dari As!rS!,a'bi, sementam

Muialid juga dinilai dha'if.

Adapun alasan bahr,ra para kfialifah tidak pernah mengimami

sambil duduk, maka sesungguhngn meninggalkan sesrntu ifu tdak

menunjukkan Maka kernungkinanngra mereka

mevvakilkan kepada yang rnampu, walaupun ada kesamaan pendapat

bahwa shalatrya orang duduk dengan mengirnami otang Sang berdiri

adalah kurang utarrn, dan yang lebih baik adalah meninggalkannya

(tidak melakukan itu). Ini cukup sebagai penjelasan mengapa mereka

tidak mengimami sambil duduk. Adapun perkataan mereka, bahwa "itu

menunjukkan benamya larangan beliau tentang tdak bolehnya

seseorang setelah beliau mengimami sambil duduk," sebenamya tidak

demikian, berdasarkan apa yang telah kami jelaskan, bahwa

meninggalkan suafu perbuatan tidak menunjukkan keharamannya.
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Jalan kedua, Jarrnban tentang hadits ini bagi orang-oftng

ynng melarangnya, adalah klaim bahwa itu khusus bagi Nabi $. Telah

diketahui bahwa hukum asalnln tidak ada sampai ada dalil yang

menunjukkannya.

Jalan ketiga, Penakr,rdlan saMa beliau, ,ili U;+ ,):e till
Jj+ 'Dan jika dia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil

duduk, " bahwa bila imam dalam posisi duduk, maka hendaklah kalian

duduk, dan janganlah kalian menyelisihinya dengan berdiri. Demikian

juga jika imam shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri.

Yakni bila imam dalam posisi berdiri maka berdirilah kalian, dan

janganlah menyelisihinya dengan duduk. Begrtu juga sabda beliau, rit

1231{16 +; $lt ryl$6 {i ff*a dia ruku maka rukutah kalian, dan jika

dia sujtd maka sujudlah lalian). Penahuilan ini jauh dari mengena.

Karena telah disebutkan di sejumlah hadits melalui beberapa jalur

periwalntannya apa lrang menafikan itu. Di antaranya adalah apa yang \
disebutkan di dalam hadits Aisyah & yang akan dikemukakan nanti:

Bahwa beliau berisyarat kepada mereka (yang maksudnya), "Duduklah

kalian." Dari sifu juga disimpulkan tentang kesamaan berdirinya kaum

'Ajam (non Arab) yang berdiri terhadap para mja mereka. Secara umum

konte,ks hadits mencegah pemahaman kepada penah,vilan ini.

Pernbahasan tentang hadits Aisyah seperti pembahasan tentang

hadits Abu Hurairah, adapun tambahan yang ada padaqn telah

disinggung tadi.
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* ?"t ,ft'stblr liJt ,i / lr * c -vq
:JE - ytk * yt - itfl, si"', ,itt

I ,i+; c/ h' 'si :JGtt *r;aht * it J;) os
'd uy, *3ilLiit'u int Jy, e- &?;bqLi,f-

.i:ri;. ('fr'&
79. Dari Abdullah bin Yazid AI I$athmi Al Anshari 45, dia

berkata, "Al Barra' -dan dia tidak berdusta- menceritakan kepadaku,

dia berkata, 'Rasulullah &, apabila beliau telah mengucapkan,

'Sami'allaahu liman hanidah lAllah mandengar orang Sang mernuji-

Nta),' maka tidak seorang pun dari kami yang membungkukkan

punggungnlra hi.gga Rasulullah S menyungkur sujud, kenrudian

barulah kami menytrngkur sujud setelahnya. "l93

193 HR. Al Bukhari dengian hhzh ini pada pembatrasan tentang irnarnah. HR.
Muslim, Abu Daud, ArNasa'i, At-'nrrnida dan Ahmad bin Hanbal. Sebab

peniwayatan Abdullah bin Yazid hadits int -sebagaimana yang HR. Ath-
ThaBarra'ni dari jiilump-, "Bahwa dia shalat mengimami orangorang di
Kufah. Lalu orang-orang meJetakkan kepala mereka sebelum dia mengangkat

kepalanya." Dia mengingkari mereka. Jika anda mengetahui ifu, maka anda

mengetahui bahwa perkataann5n bukan kebohongan, fldak laSnk melahirkan

fuduhan terhadap perawinya. Bahkan semestinyra menetapkan keJujtran

padanya, karena memang inilah kebiasaan mereka lika mereka hendak

memastikan ilmu dengan kejujuran perawi dan pengamalan apa yang

diriwaptkannya. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Orang yang benar hgl
dibenarkan $ menceritakan kepadalnr." Demikian juga Abu Hwairah, dia

mengatakan, "Aku mendengar kekasitrlar yrang benar lagi dibenarkan."

Wallahu a'lam.
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Penjelasan:

Abdullah bin Yazid Al Khathmi fii;rjrl -dengan fathah pada

khaa' dan sukun pada thaa'- dari Bani Khathmah, sedangkan

Khathmah dari suku Aus, dia adalah gubemur Kufah. Adapun orang

yang meriwayatkan hadits ini darinya adalah Abu Ishaq. Redaksi t ;^i
,.

l)l{ (dan dia tidak berdustal, sebagian mereka mengartikan bahwa ini

adalah perkataan Abu Ishaq megenai sifat Abdullah bin Yazid, bukan

perkataan Abdullah bin Yazid mengenai sifat Al Barra' bin Azib.

Adapun yang disebutkan oleh pengarang mengesankan bahwa ini

adalah perkataan Abdullah bin Yazid mengenai sifat Al Barra" bin

Azib. Seandainya dia menyebutkan Abu Ishaq, maka itu lebih baik, atau

lebih jelas, karena pengertiannya mengarah kepada dua kemungkinan,

adapun apa lrang disebutkannya, maka hanya mengarah kepada safu

kernungkinan, yaitu Al Barra'. Orang-orang yang mengartikann!,a

dengan pengertian ynng pertama bermalsud mernbersihkan Al Barra"
dari penyucian seperti itu, karena dia berkedudukan sebagai sahabat.

Dernikian juga yang dinukil dari Yahgaa bin Ma'in, bahwa dia -yakni Abu

Ishaq- mengatakan, bahwa Abdullah bin Yazid bukan pendusta. Dan

tidak dikatakan menlenai Al Barra" bahwa dia bukan pendusta. Jika

mereka memaksudkan ifu, maka Abdullah bin Yazid juga turut dalam

perjanjian Hudaibiyah, saat itu dia benrsia tujuh belas tahun. Sebagian

mereka menyanggah ini dengan riwayat Syu'bah dari Abu Ishaq, dia

berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Yazid berkhutbah, dia berkata,

'Al Barra' menceritakan kepada kami, dan dia tidak berdusta'."

Walaupun hal ini juga memungkinlon.

Hadib ini menunjuklGn lambatrya para sahabat dalam meniru

g€rakan Rasulullah & (ai dalam shalat) hingga beliau mernasuki rukun
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png bdhu b€rahh keeadarUn, tdak k€fika rnerrnrlai mdah.rkannya. Ini

menuniuld<an lannnya thunm'nimh Nabi $.
tafazh hadits lainnSn menunjukkan hal itu, yaitu saMa beliau,

t)i.Lh.)it's'J tiy2 :t's\w|'€'t riy lMaka jika dia ruku rrnka rukutah

l<alian, dan iila dia sujud rml<a sujdlah lalbrfl, karena ini menunjulfun

lebih dulunp apa lnng disebut ruku dan sriud.

*ht,k ltJ;.,Ll,*?nt orrr;; €j * -Ar
,e.Jl1>tlt ',rV qb A,i'; 'i,) dlt ic,y ,]l $ ,,:u'p:

.it'uiu;tdi
80. Dad Abu Hurairah rg,, bahwa Rasttlullah $ bersaMa,

"Apbila imam manguapl<an aarniin, nala hqdaHah lalian

mangcapkan aantiin, kama sannguhn5a bmngsiap png uapn
aarniin-nga fuanna n dagan ucapn anniin-rya nplailat filah akan

dianpmi daarya 5ary tel& lafu.'t%

Penjelasan:

Fladib ini menunjukkan bahwa imam mengucapkan,'Aarniin."

Derrihan pilihan Aqrqnf i dan }Bng lainryn. Adapun pilihan Malik,

bahun p€ngucapan aamiin adalah ba$ makmum. Kernrngkinan

disimpulkan dari ini tentang qnringqp bacaan aamiin irnam, karena

beliau mengaitkan bacaan aamiin mereka (pam rnakmum) dengan amin-

1% HR. AI Bukhari dengan lafazh ini pada bab menyraringkan ucapan amin. HR.

Mtrslim pada pernbahasan tentang shalat- FIR. Abu Daud, An-Nasa'i, At-

Tirrnidd, Imam Ahmad bin Hanbal dan lb,nu Maiah.
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nya (imam). Maka mereka harus mengetahui itu, dan 'ifu dengan

mendengamya

Adapun orang-orang yang mengatakan, bahwa imam tidak

mengucapkan aamiin, mereka menalsrilkan sabda beliau $, 'o-11r!1

i,ili,ynkni bila bacaan imam sampar pada posisi pengucapan aamiin,

yaifu akhir sumh Al Faatihah, sebagaimana ucapan: :6;f, yat<ni sampai

ke Najed. i.fif, yakni sampai ke Tihamah.{;1, yakni sampai ke tanah

suci. Ini sebagai ungkapan kiasan. Jika ada dalil 5nng lebih

menguatkannya daripada zahim5n hadits ini -yaitu bahwa $1$ adalah

b'min (ucapan aamiin) yang sebenamya-, maka ifu diamalkan. Tapi

jika fidak, maka asalngn tidak ada ungkapan kiasan.

Kernungkinan Matk berpdoman dengan amalan ulama

Madhah, jika mernang mereka mengamalkan itu, dan dia mengrntkan

rnadzhabn5ra dengan ihr. Adaptrn indikasi hadits png menunjukkan

npringryn bacaan aamiin irrun l95, ini lebih sedikit lernah daripada

195 Yang menunjukkan disyari'atkann5n menyarilon bacaan aamiin adalah apa
yrang HR.Abu Daud,lbnu Majah dan Ad-Daraquthni serta dihasankan oleh Al
Hakim, dan dia mengatakan, bahwa hadits ini sesuai dengan syarat Al
Bukhari dan Muslim: Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Adalah Rasulullah $,
apabila beliau telah mernbaca: ;irlltrij # y$,p, betiau mengucapkan,

'Aamiin-'Sampai orang-orang di shall pertama mendenga(nya), maka masjid
pun bergerna dengan ihr." Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal
meriwaptkan dari Wail bin Hijr, dia berkata, "Aku mendengar Nabi $
membaca: ,l.lr' lillljr..'Srj, talu beliau mengucapkan, 'Aamiin,'

dengan memanjangkan suaranya." AI Hafizh Ibnu Hajar berkata, "sanadnya

shahih." At-Tirmidzi berkata, "Lebih dari satu orang ahli ilmu dari kalangan

para sahabat, tabi'in dan generai setelah mereka yang mengatakan ifu.
Mereka memandang, bahwa lah-laki menyaringkan suara ia 'minnya dan -

tidak mernelankannya. Demikian Juga png dikatakan oleh Asy-Syafi'i,
Ahmad dan Ishaq."
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indit€si p€ngucapan aamiin iU s€ndiri. Karena ada ddil ydng

menunjukkan bahwa b'miin (ucapan aamiinlqTa imam tidak secam

nSnring.

Kesarnaan E 'mibnya irnam dan ,a 'min,nya rnalaikat zhahimya

dalah Kesamaan dalam s€gi uraltu. Ini diktntkan oleh hadits tainnSn, ril

.r;Jli 6irl-i1 i 2i6, :u-rl:,(Jt 4'i<rt'$ '6i,:,Ei ,ilr.iti,i
(Apbila abh wrang dan' kalbn mangwcapkan, 'Aarniin,' dan pn
nnlailat di langit mangwcaplan, 'Aamiin,' mal<a gng afinga
mangnni Wg hinrd Kernungkinan iuga kesamaan ini kerrbali

kepada sifat rb'nrir, lnkni b'mfu;.n1g orang png shalat itu seperti siht

b'mh>nya pam rnalaikat dalam segi keikhlasan dan sifat-sifat terpuji

hin4a. Kernungkinan !,ang p€rhrna lebih leat.

Telah kami kenrulalon pernbatrasan mengenai redaksi yang

s€e€rti sabda bdiau di sini, ,-i.l'u g t'i it @nta akan dianpui

dmrya Sang t&t, hhl, danjuga pernbahasan mengenai apakah ihr

khusus dosadosa kedP

*bt J* lt J'rhf ,&?nr *ar;;; €j * -At

&,, |;eist * iy tW,il]l'*f'*,tt, JG *i
.ov t1J:*L y-aj€Lf p 6l: ,;r;t r,i

81. Dari Abu Hurairah 45, bahwa Rasulullah $ bersabda,

"Apbila s*@rzilrg dan kalian slnlat magimami omng-oftng, naka

hatdalclah da nalnganlan. I{arqn di anbn mqela
te.dapat onngyarg latnh, gng fikit dan png ma np^n5ai kepafuan.
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Dan iil<a lneomng dari kalian shalat unfuk dirinya sendiri, maka silal<an

sel<e.hendahzga."796

ltr ort'rsrU\t )-# €j *y'u iw d63 -AY

?W J,,lui *i #L\t ,)*jur Jr2 JL "prie ,,Su ^*
',Jt'dl:)*,iu,L..,)#ri,;ri hl n $:tr>b f
,#;t- ;Lri1r:rlEb} L,i.'*b *:r;)Lh, *
;Ly ;r* 4irif '&6 ,:*4 &"0t,)6r q,it-,,iui

.*u';itsr';"2:b 4r y:ri

82. Riwagrat !/ang sanakna dengan ini dari hadits Abu Mas'ud Al
fuishari fi, yaifu hadits ketuiuh, dia berkata, "S@rang lelaki datang

kepada Rasulullah $, talu berkata, 'sesungguhnlp aku melanrbatkan

dfui dari shalat Subuh karena si Fulan, dia suka mernanjangkan untuk

kami.' Maka aku tidak pemah melihat Nabi & rnarah dalam

mernberikan nasihat dengan kernarahan yang lebih dari kernarahannSn

hari ifu. Beliau bersabda, 'Wahai manusia, di anbm

l<alian ada omng-omng 5ang teryaage. I{arqta ifu, siapa pun di

antam kalkn Wng mengimami oftrng-orang, maka hqdaHah

l% HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada bab lmamah selain kalimat: linirrii
ldan jang mempunjni kep*!wr), karena yang disebutkan,'5i!6ldan Wng
fldah hr?iut r.sia), sedangkan dalam riwagat Abu Mas'ud disebtrtkan: 1+wrt\1
(dan Wg mempunlni HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-
Tirrnidzi dan Imam Ahmad.
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menyderhanakan, karena di belakangnSa terdapt omng

gnng sudah fua, yang lennh dan gng munpunyai keperluai."l9T

Penielasan:

Hadits Abu Hurairah dan Abu Mas'ud -namanya Uqbah bin

Amr, dan dikenal Al Badri, sernentam mayoritas menyatakan bahwa dia

tidak turut dalam perang Badar, akan tetapi tinggal di sana sehingga

dinisbatkan kepadanya- menunjukkan anjuran meringankan dalam

shalat imam. Hukumnya disebutkan bersama alasannya di dalam hadits

ini, yaifu adanya keberatan yang akan dialami oleh para makmum bila

imam memanjangkannya. Kenrudian -setelah itu- ada dua pembahasan.

Pertama: Karena dis€butkan alasannya maka wajib mengikuti

hukumnya, 5nitu karena panjangnp shalat memberatkan bagi para

makmum dan mereka menginginkan keringanan: maka imam

diperintahkan untuk meringankan. Tapi bila tidak memberatkan, atau

mereka tidak menginginkan keringanan, maka fidal( dimakruhkan

mernanjangkan. Mengenai ini para ahli ftkih mengatakan, bahwa bila

imam mengetahui dari para makmum bahwa mereka menginginkan

dipanjangkan, maka imam memanjangkan, sebagairnana bila

berkumpulnya sejumlah orang unfuk shalat malam, karena hal itu -
kendatipun memberatkan merelo- namun mereka telah siap dan

mereka memasukinya.

Kedua, Memanjangkan dan meringankan termasuk haFhal yang

disandangkan. Sesmfu dianggap panjang berdasarkan kebiasaan suatu

kaum, dan dianggap ringan berdasarkan kebiasaan kaum lainnya.

797 HR. AI Bukhari di tebih dari satu tempat dengan lafazh{afazh ynng

berdekatan (maknanya)dengan ini: HR. Muslim, An-Nasa'i dan lbnu Majah.
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Sebagian ahli fildh mengatalon, bahura hendaknya irnam fidak lebh dari

bga tasbih di dalam nrku dan zuiud, sementara 5rang diriuaptkan dari

Nabi $ lebih banlrak dari itu, rnnrun dernikian belhu mernerintahlon

unfuk meringankan. Mal<a seakan-akan hal itu, karena kebiasaan para

sahabat, yang rnana mereka ifu sangat anfusias terhadap kebaikan,

rnal{a hal itu fidak dianggap panFng. Dernikian ini bila Nabi $
melakukan ifu secara utnrn di dalam shalaqra atau pada

kebanpkarurya. Tapi bila k*nrsr.rs hanp pada sebagfuirur3Ta, maka

kerrr.rngkinannSn, karena para rnalmrum itu lebih mengutamakan

dipanfrmgkan, itu bisa karena frdak dianggap paniang karena faktor

kondisi para sahabat, dan bisa iuga dianggap panlmg namun ifu

dis€babkan pengutarnaan para rnakmum. Znanmp prg diriun5ntkan

fidak menuniukkan kektnrsusan pada s€bagian shalat Nabi $.
Fladits Abu lvlas'ud rnenuniukkan rnamh dalam mernberi

nasihat. Dernikian ifu karena trang Fng dinasihati itu rnenydisihi apa

lnrg tdah dilcetatruingra, atau kaena kdalaianqn dalam

mernpelalutryp . Walhlu a'htn.
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BAB StrAT SHAI.AT NABI €I

,)i :, J;t ,;t{ :Jv A iur '\F*t;;-} 
Oj } -Af

J-:'.rn ,lr;';i .I:t ^15'.k- t>,*st e 3 tit ry, *h,
J :9ir;)t:, #t'; u& *fri,j?, ui,s7.,:t Ji,
fii'o'L-?G g Gt;rL; it q +t "d, ,ili ,iG *.J:,

u,-fr.\tUitGi* rtUtb|a,4 gt .=/t:t gF
.:1r: #tr:Qu;Gtitb- u ,1.*t dt fut

83. Dari Abu Hurairah &, dia berkata, "Adalah Rasulullah $,
apabila beliau telah bertakbir di dalam shalat, bdiau diam sejenak

sebelum membaca. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku

tebusannya. Aku melihat diammu di antam takbir dan bacaan, apa yang

engkau ucapkan?' Beliau bersaMa, ',4ku manguapl<an Allaahumma

baa'id bainii wa fuina khathaa5aa5a t*-uu babdta hinal masyriqi wal

magfuibi. Allaahunma naqqinii min khatlaalna5a kamaa ywaqqats

taubul ab5ndhu minad danas- Allaahummaghsilnii min khathaaSaa5n bil

maa'i vmts tsalji unl Barm'di lYa Allah iauhkan antan aku dan

kaalahan-kaalahanku Engkau menjauhkan antam

belahan timur dengan belahan Barat. Ya Allah bercihkan aku dart

kaalahan-kaalahanku baju Snng putih dibersihkan dari

kotomn. Ya Allah cucilah aku dan kesalahan-kaalahanku dengan air,

alju dan qn$sl'."198

198 93. Al Bukhari pada pembahasan tentang shalat dengan lafazh ini. HR.
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan hnu Maftrt. lafaz.hnya, i i'., d"ngun
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Pentelasan:

Telah dikernukakan pernbatrasan tentang ;s' '<, yaifu

mengindikasikan banyakn5la perbmtan ifu atau berkesinambungannya

itu. Dan terkadang digunakan juga trnh.rk yang selodar terjadinya.

Hadits sebagai dalil bagi orang yang mengatakan dianjurkannya

ddldr di antara takbir dan bacaan. Karena hadits ini menunjukkan

dianiurlonqn dzikir tersebut, sedangkan yang mentrnjukkan kepada

yang muqajryd (terik',at; te6atas) b€rarfi juga menunjuklon kepada gnng

mtrtlak (tidak terbatas), rnaka hal ini menafikan dzikir di

antara takbir dan bacaan yrang dikatakan oleh ulama ma&hab Maliki,

dan tdak menuniukkan dianjurtonn5ra dzikir tertenfu lair-!..

Hadib ini iuga sebagai dalil bagi omng png mengatalon

diarfurkannya dian seienak di antam takbir dan bacaan. Yang dimaksud

dengan diam di sini adalah tidak menSaringkan dzikir, bukan diar dari

p€ngucapan secam mutlak atau dari pemrbacaan AI Qur'an, bukan dari

dzikir.

R€dafsi titi; U (ap yng angl<au ucaplari?l mengindikasil€n

bahwa dia mernaharni bahwa di sihr ada srrafu ucapan, karena

pa.tanyaannya berbunyi: ,Jfi Li @p Sang agtau ucapl<afl), dart

bukan: {J;5 ,y (Apakah engkau mengucapkan [sesuatull. Sedangkan

pertanyraan dengan Jt lebih didahululon daripada pertanyaan dengan

dhamnah padra lra', fatlah pda ruun dan bsldid pda 5aa ' tanpa
hamzah Yaitu bentuk bstghir(perBecilan)dari i!i, asalnya ii-ii. h1u k"fil<a

dikecilnp maka dikatakan: i';i,, lalu ottarutnyaberubah menjadi gna' l<arena

pertemuan keduanyn dan sukunnya yang sebeltrmnSra. Adapun lrang
menggantinya dengan harrlzah maka dia keliru. Dan riwapt sebagan
mereka: ifil, adalah benar.
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U di sini. Kemungkinannln Abu Hurairah menenggarai asal ucapan

beliau melalui gerapan bibir beliau, sebagaimana mereka menenggarai

adanya bacaan dalam shalat srrr (bacaannya yang tidak dinyaringkan)

melalui getaran janggut beliau yang mereka lihat.

Redaksi yi$t, g;fl, ii.'c,'rt$.A? 4s-tsr,+ G" ,* rr( iiitr
(Ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana

Engkau menjauhkan antara belahan timur dengan belahan Barafl, ini

suafu ungkapan, bisa dimaksudkan unfuk penghapusannya dan tidak

menghukum dengannya, dan bisa juga dimaksudkan unfuk pencegahan

dari terjadinya dan pemeliharaan darinya. Di sini ada dua kiasan.

Pertama: Menggunakan ungkapan "penjauhan" untuk

menraksudkan "peniadaan penghukuman", atau "pemeliharaan

darinya". Penjauhan asalnya terkait dengan wakfu atau tempat. Kedua:

Penggunaan ungkapan "penjauhan" dengan maksud penghilangan

secara keseluruhan, karena asalnya tidak menunjukkan penghilangan.

Dan maksudnya di sini bukan tetap adanya itu narnun jauh, dan tidak

pula kiasan yang sesuai dengan itu, akan tetapi maksudnya adalah

penglihalangarmya secara keseluruhan. Dernikian juga penyempaan

penjauhan antara timur dan Barat, maksudnya adalah "paniadaan

penghukuman" atau "petrneliharaan. "

Redalsi ,,J;-Jl,',H -15 ,/f 'rit;-@ b e ";.lu, (Ya Allah

bercihkan aku dari kaalahan-kesalahanku -sampai- dari kotoranl, ini
juga kiasan -sebagaimana yang lalu- tentang penghilangan dosadosa

dan dampaknya. Karena hal itu lebih tampak pada pakaian putih

daripada wama lainnya, maka penyerupaannya dengan ifu.
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Redaksi ,#r;ili ...(Ya Allah cucilah aku ...|dst. hingga

akhir, mengandung dua kemungkinan -setelah dinptakan sebagai

kiasan sebagaimana yang kami sebutkan-.

Pertama, Maksudnya adalah mengungkapkan tentang inti

penghapusan, yakni dengan kesernuanya ifu, karena pakaian yang

berulang kali dicuci dengan ketiga perbersih itu akan benar-benar bersih.

Kdua, Masing-nrasing dari ketiga hal itu sebagai kiasan tentang

sifat penghapusan dan penghilangan. Kernungkinannya itu seperti

firrnan Allah Ta'al a, rJljtj J'4L6 €O 'ribtl (Beri maallah kami;

anpunilah l<ami; dan nhmafrlah kami. (Qs. ru Baqarah l2l 286)1,

karena masing-masing dari ketiga sifat ini -yakni pernaafan, ampurxm

dan mhmat- mernilih darnpak dalam penghapusan dosa. Maka

berdasarkan asumsi ini dilihat kepada masing-masingngra, dan masing

rnasing hakikat ini menunjuklon rnakna kiasan tersendiri. Adapun

kernungkinan 5nng pertarna, fidak dilihat kepada masing-masing hhzh,
tapi semua lafazh dianggap mentrniukkan rnaksud penghapr.rsan dosa.
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\, ,)* lnr Ji, ort :'-.lts W ll' ,srt -o;1;i. t -At
'*JGJI'.,; p,i-i, , ;it;;t, ,$u.,;>,Lst '€r- *:, itL
t;1 t:ttj ,:d) u.'"r.y, 'i.:*i-';r;^;irr' |4-tj 'g; ts1 ok 2

L?, e, rsy otr r,q; GH ;L'rL';-'t ff)t'u Ll:, et
o , t t , / / ', /

;;*st Y eiA'okt,i*GAP ;L |rx- S;:'eA ;re

,4- itkj,;;Jt'*r',1;t uHt{Lr'j;- osi ,-^i\t

3ki ,Pt ;rgt *$; ,trlSt jf- ol ,A, ,'gtbililt * V
#ualUr'r;;-

84. Dari Aist/ah 6, dia berkata, "Rasulullah $ menrbuka shalat

dengan takbir dan mernulai bacaan dengan al hamdu lillaahi nbbil
'alamiin. Bila bdiau nrku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak

pula menundukkannp tetapi pertengahan antam keduanln; Bila beliau

mengangkat kepalaqn dari ruku, beliau tidak akan bersujud hitggu

Miau berdiri tegak; Bila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau

fidak akan bersuiud lagi hingga beliau duduk tegak; Pada setiap dua

mloat beliau selalu mernbaca tahigpt; Beliau duduk di atas kaki kirinln

dan menegal*an kaki kanannya; Beliau melamng cara duduk syetan

[duduk di atas tumit yang ditegakkan] dan melarang seseomng

menernpelkan kedua lengannya (ke lantai) seperti binatang buas; Dan

beliau mengakhiri shalat dengan salam."l9

r99 HR. Muslim dengan lafazh ini, Abu Daud dan lrnam Ahrnad bin Hanbal.

Hadb ini ada cacatnln, karena dari riunyat Abu Al J6rrza' dari Aiqph, png
mana Ibnu Abdil Ban mengatakan, bahwa Abu Al Jauza' tidak mendengar

dari Aisph, lrdi haditsnp dari Aisyah adalah musL

349IhIumuIAhkam



Perrielasan:

Pengarang lupa mengenai hadits ini sehingga

mengernulolranrrya di dalam htab ini, karena hadits ini termasuk png
hanp diriwaptkan oleh Muslim, sedangkan .Al Bukhari tidak

mengehrarkannla. Dra meriwaptkannya dari hadits Al Husain Al

Mu'allim,d ari Budail bin Maisamh, dari Abu Al Jauza', dari Aisyah 6.
S€danglon qBrat htab ini adahh hadits 5nng dikeluarkan oleh Aq1
qpfthani (Al Bul*rari dan Mnslim).

R€daksi #ur$&/rt'eitU orS lRasututtah $ ma nbul<a shalat

daqan bkfit.Pernbatrasan tentang irr-i tauf, dikernulokan, lnihr

terkadang ai$nakan untuk sekedar teriadiqn pcrbutan (dan terkadang

untuk menr.rnjukkan kesinambunganAebiasaan atau kebanyakan), dan

hadits ini -bersarna hadits Abu Hurairah- menuniukkan itu. Karena

hfazh ini digunalnn untuk sahh satrnp tanpa SBng lainnlra. Karena iika
hadib Abu Hurakah danggap kesirambungan atau

kebanyakan diam, yaifu mernbrca ddldr litilbh, sernentam hadib ini

iuga dirrggap kesinamburgan -atau
mernbukan shalat s€tdah tal6to dengan al lwnfu lillahi nbbil 'alanniin,

rnalo t€riidi kontradilrsi. Pernbatrasan hi b€rmula dad hfazh :+r:jt yarg

posisinya nnirur. Jika lahzh t;x-!t tidak hanyra menunjukkan

keban!,akan, malo fidak ada konkadiksi, karena semuanya dianggap

kebanyakannya. Perbuatan-perbuatan 5ang banlnk diriu4ntkan dari

Rasulullah tt ini dfadilon oleh para ahli fikih untuk menunjukkan

uniibnya, bukan karerra menunjukkan wajib, tapi karena

mereka mernandang bahwa firrnan Allah, ailat ryl'}l (Dirikantah shalati

lfiitlnb global, yang diielaslon dengan perbuatan,

sedanglon perbmtan lnng menemngkan hal global png diperintahkan
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termasuk hal yang diperintahkan. Maka kesernuanya ifu menunjukkan

wajib. Jika Anda menempuh cara ini, maka anda akan mendapati

perbuatna-perbuatan yang tidak wajib, sehingga hal itu memerlukan dalil

lain yang menunjukkan tidak wajibn5ra.

Dalam pendalilan ini ada pembahasan, yaitu dikatakan, bahwa

khithab yang global menjadi jelas dengan terjadinya perbuatan pertama.

Jika perbuatan itu telah jelas, maka lnng setelahnya fidak lagi

merupakan penjelasan, karena telah terladi penjelasan dengan yang

pertama, maka setelah ifu hanya sekadar perbuatan, tidak menunjukkan

wajib. Ya Allah, kecuali ada dalil yang menunjukkan terjadinya

perbuatan yang dijadikan sebagai penjelasan. Maka pendalilan dengan

cara ini bertopang pada keberadaan dalil tersebut. Bahkan terkadang

daliln5n menunjukkan kebalikanrya, seperti riwa5nt oftrng yang melihat

Nabi $ melakukan suafu perbuatan, dan sebelumnlra diketahui bahwa

Rasulullah $ melakukan shalatrln derrikian, serrentara perawi yang

melihat itu tergolong sahabat kecil (bukan penruka sahabat), yang

kelebihan dan penglihatannya dapat dibedakan setelah lamanya

pelaksanaan shalat dalam waktu tertenfu, rnaka hal ini ditetapkan untuk

dibelakangkan. Demikian juga orcrng lrang merneluk Islam setelah

beberapa upktu, lalu dia memberitahukan tentang penglihatan suatu

perbuatan. Ini jelas dibelakangkan. Denrikian penyimpulan yang tepat.

Hal ini dijawab dengan perkam yang masih diperdebatkan, yang

tidak dapat menandinginya, yaitu dikatakan bahwa hadits yang

menentukan menunjukkan terjadinya perbuatan ini, sedangkan asalnya

bahwa Snng lainnSn tidak te{adi, berdasarkan konotasi asalnya. Maka

semestin5ra terjadinya ihr sebagai penjeJasan. Argumen ini bisa kuat bila

kita mendapati perbuatan 57ang di dalamnya tidak terdapat sesuafu pun

yang telah ditetapkan oleh dalil ynng mamjibkannya. Tapi jika di
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dalamnya terdapat sesuafu dari itu, iika hta meniadikanqn sebagai

penjelasan berdasarkan konotasi asalnya yang menunjukkan ketiadaan

Snng lainnya, sementara dalilnp menunjukkan tidak wajib, maka berarti

menghapus ker,vajiban yang ditetapkan pertama itu. Padahal tidak

diragukan, bahwa menyelisihi yang asal lebih mendekati kebenaran

daripada mernberlakuan penghapusan.

Redaksi .ur$:at'gi{-'oti t (mentbuka shalat dengan takbil

menunjukkan beberapa hal.

Pertama, Bahwa. shalat dibuka dengan pengharaman, Srakni

sesuafu yang lebih umurn daripada takbir, dengan makna, bahwa ih.r

t'dak cukup hanSn dengan niat mernasuki shalat, karerra takbir

merupakan penglnram yang khusus, sedangkan fang menunjukkan

kepada adan5n yang khusus menuniukkan juga kepada adanln 5nng

umtrm. Yang aku rnaksud dengim ltang umum di sini adalah grang

mutlak. Sebagbn ularna terdahulu menuhl pendapat sebaliknSn, dan

kernungkinan sebagian mereka menakr,vilkannSn pada Malik, narnun

ynng dikenal daringra dan Saang luir-S,u addah kebalikan itu.

Kdua, Bahwa khusus teriadi dengan takbir ( Ai

Jtl Sernentara Abu Hanifah merryrclisihi ini dan mencukupkan harya

clengan pengagungan, seperti dengan ucapan: 'S;t?n, atau ir-.[ef &i

Pendalilan atas wajibnya patuatan ini, bisa dagan cam yang lalu, yaitu

statusnya sebagai penjelasan yang global, ini telah dipaparkan. Dan bisa

juga dengan menggabungkan itu dengan sabda beliau $, t;S rj:"
jJl gFt ghatattah l<alian sefuga*mna l<alian melihat aku shatai.

Mereka melakukan itu di banyak bagian, dan berdalih dengan itu dalam

menyatakan wajib, dengan kalimat ini, yakni sabda betiau $, u-3 r

tk
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*bf e#-t lshatatlah l<alian kalian melihat aku shalafl.

Dernikian ini bila diambil s@ara tersendiri tanpa menyebutkan sebab

dan konotasinya mengindikasikan bahwa ini adalah khithab untuk umat

agar mereka shalat sebagaimana shalahrya Nabi $. Maka kuatlah

pendalilan dengan cam ini atas setiap perbtntan yang dipastikan bahwa

beliau melakukannya di dalam shalat. Namun sebenamya perkataan ini

adalah potongan dari hadits Malik bin Al Huwarits, dia berkata, "Kami

mendatangi Rasulullah $ -saat itu kami para pemuda yang seumuran-,

lalu kami tinggal di sana selama dua puluh hari. Sementara Rasulullah

$ adalah seorang yang penyayang lagi lernbut, maka beliau menduga

bahwa kami telah merindukan kelmrga kami, lalu beliau menanyakan

kepada kami tentang keluar kami Snng kami tinggalkan, maka kami pun

mernberitahu beliau. lalu beliau bersaMa, }t+$]16 ,'€,)]l 44lztt
ytf s,p. j .€nt'€'ol#iribtt up;,ty .i*i,e*,
lKqnblilah l<alian kepda kel@rya kalian, lalu tinggallah bersma

mereka dan ajarilah mereka, sa'k perinbhkantah mqeka. Bila tiba

wakfu shalat, malra hqdaHah s6@rzng dari lialian mangumandangkan

adan. Kemudian hendaklah yans plng tua dad kalian mengimami

kalian) -Al Bukhari menambahkan,- rlt-bl glA-li3 tlVi @an

shalatlah kalian l<alian melihat aku shalal." lni khithab

unfuk Malik dan pam sahabatrya, yaifu melaksanakan shalat dengan

cara yang mereka lihat Nabi $ melakukannya. Khithab ini juga berlaku

unhrk setiap umat, yaifu hendakngra mereka melakukan shalat dengan

cara itu. Jadi, apa Rasulullah $ selalu melakukannya, maka termasuk di

dalam perintah ini, dan itu wajib, bahlon sebagian dari itu dinyatakan

demikian, yaitu ding6takan tenrs menenrsnlra beliau melakukannya.

Adapun yang tidak ada dalil yang menunjukkan keberadaannyn di dalam
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shalat -yang terkait dengan perintah pelalsanaan shalat sesuai sifatnya-

maka perintah ifu tidak mencakupnya.

Mengenai ini juga terdapat perdebatan 1Bng kami iqraratkan

tadi.

Redaksi '*|tit|i *U-*.jr-,. iir;36 {dan mqnulai bacaan

dengan alhantdu lillaahi nbbil 'alamiir)- Malik dan para sahabat

berpedoman dengan ini dalam meninggalkan dzikir antara takbir dan

bacaan [y&i doa isfiftaUifdbil, karena jika diselingi olbh dzikir di

antara keduanya (takbir dan bacaan), maka pernbukaan bacaannya

bukan dengan alhantdu lillaahi nbbil 'alamiin. Pengertian ini dengan

anggapan bahwa lafazh aif 4t pada posisi majrur, bukan pada posisi

manshub. Para sahabat Malik juga b€rdalih dengan ini dalam

meninggalkan fusmalah di permulaan AI Faatihah. Adapun png lainnya

menals rilkan, bahwa maksudngn adahh: mengaurali dengan surah AI

Faatihah sebelum surah-surah lainnya. Namun pendapat ini tidak kuat,

karena jika dirunutkan sesuai urutan penufurannya, maka ifu
manunjukkan permulaan dengan lafazh tersebut, sehingga tidak ada

yang lainnya sebelum itu. IGrena iika ada png lainnp sebelum itu,

maka yang lainnya itulah membuka (mengaunli)nya. Jika itu dianggap

sebagai narna surah AI Faatihah, maka sumh ini tidak disebut dengan

keseluruhan kalimat ini, yakni tidak disebut dengan "Sumh alhandu

lillaahi mbbil 'alamiin," tapi disebut dengan surah alhand- Jika

riwayatnya menggunakan lafazh ;*;irr'e3-ir-i Oaau membuka

dengan alhamd, maka maknanya kuat, karena ini menunjukkan bahwa

pernbukaannya dengan surah ini, dirnana bsmalah merupakan

bagiann!,a menurut yang menahruilkan hadits ini dernikian. -
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Redaksi '^rb',re*,ii t, $ o,ti (Bila beliau ruku, beliau tidak

mengangkat kepatanW), yakni 'rit[. d ftidak mengangkatrya). lafazhnya

menunjukkan peninggian. Contohnyra: dikatakan t*iJpLbt apabila

mengangkat pandangannya ke arah atas. Contoh lainnya:'6,3.At,

karena ketinggiaanrrya untuk pandangan. Contoh lainnya: dikatakan

j.r ',,JI'L11LJ' apabila musafir itu keluar dari rumahnya kepada yang

lainnya. Contoh lainnp juga yang terdapat di dalam sebagian atsar:

*r'#. yakni datangkan kepadaku apa yang menggelisahkanku.

Seakan-akan dia diangkat dari tanah karena kegelisahannya.

Redaksi 'ri:fr'lj ldan tidak pula menundukkannya), yakni i-j
'r\k (tidak menundukkannya). Dari itu ada lGta i;jJl yang artinya

'!it (hujan). Dikahkan +yr- qtb apabih j;j fturun). Seorang

p€nyair mengatakan,

'* i-,;At ?'u J:ji # )>u.'6J3,fy. *5
*Mal<a'engl<au 

butrantatt s@ftrng manusia, bpi malaikat,

Yang furun dan kngit dengan mqiltrun."

Adapun yang menggunakan kata Llajr sebagai f;-,ii' (awan),

maka ini merupakan benfuk kiasan, karena awan merupakan sebab

'r*i4t yang berarti rtl,ir 6,u;*1.

Redal$i U;A.',#t Uebpi pertangahan antam kduanSml, ini

mengisyaratkan kepada Snng disunnahkan di dalam nrku, yaifu lunrs dan

meratakan punggung dan tenglark.
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Redaksi *.s qf- d-'rir:;- d Lllt',y'r(Jlt 4i rl o'€ t @ila

beliau mengangkat keplan5n dari ruku, beliau tidak akan bersujud

hinggu beliau berdiri tqah. Ini menunjukkan bangkit dari ruku dan

tegak di dalamnya (i'tidalt. Para atrli fikih berbeda pendapat mengenai

wajibnya hal ini, menjadi tiga pendapat, yang mana pendapat ketiga

menyatakan wajibnya hal itu karena lebih mendekati i'tidal. Dan

menumt kami, bahwa ini termasuk perbuatan-pertuatan ynng setalu

dilakukan oleh Nabi $, yakni: bangkit dari ruku.

Adapun redaksi epi- ;L'J|J- I *3,'u ,Alt {: tit'ue t
t:,t+'6 lBila betiau t keplaryn dari sujud, beliau frdak akan

bercujud lagi hingga Miau duduk tqalti menunjukkan bangldt dari sujud

dan tegaknSra duduk di antara dua sujud. Bangkit ini harus dilalokan,

karena sujud tidak akan berbilang kecuali dengannya. Beda halnya

dengan bangkit dari ruku, karena ruku tidak berbilang. Sebagian ulama

mutaakhir lupa akan hal ini, sehingga menyebutkan apa !,ang zhahimyra

perbedaanpada bangkit dari ruku dan i'b:dalherdiri tegak)padanya. Lalu

ketika disebutkan sujud, dia mengatalon, "Bangkit dari sujud dan i'tidal
padanya sqla thuna'nirnh seperti rul$I." Maka konotasi perkataannya,

bahwa perbedaannya pada bangkit dari ruku terjadi juga pada bangkit

dari sujud. Ini kelupaan Sang besar, karena tidak tergambar pettedaan

pada bangkit dari sujud, sebab sujud ifu berbilang secara syar'i, dan

berbilangnya itu fidak tergambar kecuali dengan bangkit !,ang

memisahkan antara dua sujud.

Redaksi 'e].3r 
ftB elho'&21eada setiap dua mkaat beliau

sdalu mqnfua tah&rytal. tafazh 1,1a digunalon dengan rnakna

tasyahhud sanuanya, ini merupakan benfuk penggunaan sebutan bagian

unfuk menyebut keseluruhan. Poin ini termasuk hal dimana sebutan
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(nama) berbeda dengan yang disebut (yang dinamai). Karena 'a1At

adalah irl-Ljr (kekuasaan; kerajaan), 'rr-iit (kesinambungan) dan

sebagainya, sebagaimana yang nanti akan dikernukakan. Dan ifu tidak

tergambar perkataannya, akan tetapi dikatakan sebutannya (namanya)

yang menunjukkan kepadanya. Ini berbeda dengan ungkapan: ;!J *t
ir;ir U.f t (aku makan roti dan minum air), karena sebutan (nama)di

sana memaksudkan yang disebut (yang dinamai). Adapun lafazh sebutan

(nama), maka dikatakan bahwa nama (sebutan) adalah yang disebut

(yang dinamai). Mengenai ini ada pembahasan yang mendalam.

Redaksi ,#t +l',#,:$ .'s:;At *t S|JS, (Betiau duduk

di atas kaki kirkSa dan manqakl<an kaki kananngal. Para sahabat Abu

Hanifah menjadikann5n sebagai dalil dalam memilih cara duduk ini

untuk laki-laki. Sennentara Malik memilih tawanuk (duduk pada

pantat/tokong), yaitu m€nempelkan pantat ke lantai (tanah) dan

menegakkan kaki kanannya. Adapun Asy-S5nfi'i mernbedakan antara

tasyahhud awal dan tasyahhud akhir, yang mana pata tasyahhud awal

dia memilih iftimsy (menduduki kaki kiri), sedangkan pada tasyahhud

akhir dia memilih tavnmtk. Telah diriwayatkan juga dengari bentuk

tawamtk, maka AsySgrafi'i mernadukan kedua hadits ini dengan

mengartikan duduk istimsy unfuk yang pertama, sementara duduk

tawamtk untuk yang kedua. Hal ini telah dijelaskan secara rinci pada

sebagian hadits. Makna ini dikmtkan oleh dua hal yang tidak kuat;

Pertama: Bahwa perbedaan cara duduk bisa menjadi sebab ingat

ketika ragu, apakah itu tasgnhhud pertama atau tasyahhud akhir.

Kedua, Bahwa duduk iftimsy merupakan bentuk sigap, sehingga cocok

pada tasyahhud pertama, karena orang yang shalat ifu siap unfuk

berdiri. Sedangkan bqnnukadalah bentuk santai, sehingga cocok unfuk
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tas5nhhud akhir. Namun berpedoman dengan nukilan adalah lebih

utama.

Redaksi grl: tJr *V r;ii-ofi lBeliau melamng cam duduk

syetan [duduk di atas tumit yang ditegakkan]). Diriwayatkan juga dengan

lafazh: 0,L:3,1r * ,f .lni ditafsirkan: menduduki kedua kakinya dengan

memposisikan pantatnya pada fumitnya. Cara duduk ini juga disebut

ab.

Redaksi i:i-lr Crrity *t1i }.'lt ,ly-'oi 45;t ldan melamns

seseomng maneimpelkan kdua ke lanbi) seperti binatang

buas), 5nkni menempelkan lengannya ke lantai k€fika sujud. Sunnah

adalah mengangkatkannya (tidak menempelkannya), sedangkan yang

menernpel pada tanah flantai) hanya kedua telapak tangannya saja.

Redaksi g}JJI i>fltr 'e-,t5i (Dan betbu mengal<hai shalat

dengn salaml. Mayoritas ahli fikih menptakan salam untuk keluar dari

shalat, mengikuti perbuatan yang biasa dilakukan padanln, narnun

hadits ini fidak menunjukkan kebanyakan sebutan salam. Dari sini

disimpulkan, bahwa salam termasuk shalat, berdasarkan perkataannya:

ft-gt i>tilr '&ofi (Dan beliau mengal<hii shalat dangan salan),

dan bukannya tasyahhud yang tampak dalam hal itu. Abu Hanifah

menyelisihi hal ini.
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\, ;* 4t"ol :q)L?nt *ar'# .; yt *'* -Ao

t 6y,,itit 6"ltri1 gi j", ifr-E;- og *') e:tL

ilr i"; ;v, ,til,tt t:*; fi'St c alt Et sr1 9;\
.2rl\t eU; Jlr;-l ors3 .'tLit'::l'1t1., ,i:t;';s.

85. Dari Abdullah bin Umar i&: "Bahwa Nabi $ mengangkat

kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika beliau membuka

(mernulai) shalat, ketika takbir untuk ruku, dan ketika mengdngkat

kepalanya dari ruku beliau juga mengangkat kedua tangannya, sambil

mengucapkan: Samibllaahu liman hamidah, rabbanaa walakal hamd

(Allah mendengar oftng wlg mernuji-Ng. Wahai Tuhan kami, dan

bgi-Mu sqala puj), danbeliau tidak melakukan itu di dalam sujud."200

Penjelasan:

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai mengangkat tangan

di dalam shalat menjadi beberapa madzhab. AsySyaf i mengatakan

mengangkat tangan di kefika posisi ini, yakni: pernbukaan shalat, ruku

dan bangkit dari ruku. Alasanrya adalah hadit sini, dan ini termasuk

hadits-hadits yang paling kuat sanadnya.2ol Serrrentara Abu Hanifah

200 HR. Al Bukhari dengan lahzh ini pada pembahasan tentang shalat. HR.

Muslim dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang shalat juga. Al Bukhari

mengatakan di dalam Juz RaI'u Al Yadain, "Tentang mengangkat tangan

telah HR.sembilan belas orang sahabat." Sementara Al Baihaqi di dalam .4s-

Sunan dan Al Khilafilryt menyebutkan nama-nama grang meriwayatkan

mengangkat tangan sekitar tiga puhrhan sahabat.
2or hnu Hajar mengatakan di dalam Tall<hish Al Ha6ri "lbnu Al Madini berkata,

'Menurutku, hadlts ini hujjah atas semua manusia. Siapa yang mendengarnya
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tidak memadang adanya mengangkat tangan selain pada pernbukaan

shalat. Pendapat ini juga 5ang masyhur di kalangan para sahabat Malik,

dan yang diamalkan oleh ulama mutaakhir mereka. AqrSynfi'i

membatasi pengangkatan tangan hanya pada ketika posisi ini saja

berdasarkan hadits ini. Dan sebenamla ada juga riwayat yang

mentapkan pengangkatan tangan ketika berdiri setelah dua raka'at

[setelah taq/ahhud awwall. Pandangan qiyasann5n: disr:natkan iuga

mengangkat tangan pada posisi ifu; Karena ketika mengatakan

ditetapkannfn mengangkat tangan ketika hendak ruku dan ketika

bangkit dari nrku -karena dianggap sebagai tambahan menunrt orang

!,ang mernandang bahwa mengangkat tangan hanln saat takbir

lpertarna] saja-, rnalo sernestinya ditetapkan juga ketika berdiri dari

raka'at kedua. Karena ini iuga menrpakan tambahan bag, yarrs hanp
menctapkan mengangkat tangan di ketiga posisi hdi. Ahsanqn sama di

kedua posisi ini. Yang pertama kali rela dengan p€rrahnan adalah yrang

menemrpuhn5n.

Yang benar -owllahu a'lantr adalan dianjurkanngra mengangkat

tangan k€fika berdiri dari mka'at kedua karena kevalidan haditsnp.

Adapun rnadzhab Asy-Syafi'i -karena dia mengatakan, "Jika haditsnln

shahih, rnaka itu adalah madzhabku." Atau y"ang semaknanya-, maka

mengenai ini terdapat pandangan. Ketika tampak oleh salah seorang

ulama mutaakhir dari kalangan ulama ma&hab Maliki bahwa

mengangkat tangan di ketiga posisi itu lebih kuat daripada hadits Ibnu

Umar, narnun dia enggan meninggalkannya di negerinya, maka dia

ba*ata, "Telah diriwaptkan secara valid dari Nabi # tentang

-maka dia hanrs mengamalkannln, karena tdak ada masalah pada

sanadnSra.'"
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mengangkat tangan di kedua posisi i71p02 -yakni ketika hendak ruku

dan k€filo bangkit dari ruku- dengan validitas yang tidak temodai

keshahihannya, maka tidak ada alasan unfuk berpaling darin5n. HanF
saia di n€geri kami hi, dianjurkan bagr seorang alim unfuk

meninggalkannya, karena jika dia melakukannya maka akan diarrggqp

melakukan bid'ah, dan itu akan merusak kehormatannya, bahkan bisa

mengarah kepada penganiayaan secara fisik. Sedangkan menjaga

kehormatan dan frsik dengan meninggalkan suafu sunnah adalah wajib

dalam agarna."2o3

Redaksi y:#:r;lJ keiaiar dagw kdw bhutal,ini pilihan

Asy-Syafi'i unfuk batasan rnaksirnat mengangkat tangan. Serrentara Abu

Hanifah menrilih mengangkat tangan hingga sejajar dengan kedua bdah

telinga, dan mengenai ini ada hadits lain yang menunjukkannp.

Madzhab Aq$/afi'i ldrih mjih dengan kekmtan sanadn5n berdasailan

hadib hnu Urnar dan banyak pemwi grang meritra5ratkan dengan makna

ini, maka diriuayatkan dari Aqrslafi'i, bahwa dia berkata, "Khabar ini

diriuayatkan oleh bdasan orang sahabat." Kernungkinannya dia

menernpuh cara penggabtmgan, !,ang rnana dia mengartikan khabar

hnu Umar, bahura Miau mengangkat kedu tangannya hingga kedua

telapak tangannya seiajar dengan bahunya. Senrentara khabar lainnSn

diarfikan bahwa beliau mengangkat kedua tangannga hingga ulung-ujung

jariqn sejaiar dengan telingarya. Suafu pendapat menyebutkan, bahwa

diriuayratkan dari hadits 'Abdul Jabbar bin Wail dari aphnya: "Adalah

202 g3.6l Bukhari dari hadits Ibnu Umar. Diriwayatkan Juga oleh Ab,u Daud darl

hadits Abu Hurnaid As-Sa'idi.
203 Sangat Jelas kebathilan ini, dan sangat menuriukkan kepengecutan dan

kelernahan, bahkan menuniukkan keiatrilan dan kelemahan iman terhdap
Allah dan Rasul. Bahkan sanestinSra mereka tidak menptakan ini di dalLm

hiil.
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Rasulullah $, apabila beliau menrbuka shalat, beliau mengangkat kedua

tangann5n hingga kedmnya seiaiar dengan kedua bahun5n, dan

mensejajarkan kedua ibu jarinp dengan kedua telinganrTa."

Para sahabat ArySyafi'i berbeda pendapat mengenai kap*
mulai takbfu? Di antara nrereka ada yang mengatakan, bahwa takbir

dimulai bersamaan dengan merrulai mengangkat tangan, dan

berakhimp takbir bersamaan dengan penguluran tangan. Hal ini

disandarkan kepada riwapt Wail bin Hujr. Dsebutkan di dalam riwaSnt

Wail bin Hujr: "Nabi $ menghadap ke amh kiblat, dan beliau bertakbir

lalu mengangkat kdua tangannf hingga kedmn3n seii{ar dengan

kedua telinganya." Riwapt ini tdak menunjukkan apa lnng tadi

dinisbatkan kepada riwapt Wail bin Hujr. Sernentara di dahrn riura!,at

Abu Daud ada sebagian pemwi yang tidak dik€nal, hfazhnln: Bahwa dia

'melihat Rasulullah $ mengangkat kedna tangannlp bersarnaan dengan

takbir." Iri lebih merddrati dalam menuniukkan hal hdi. Disebutkan di

dahm riwapt Abu Daud Snng hinnya -di dalam sarndnya ada

keterputusan- bahwa dia "Melihat Rasulullah Ct k€filo berdiri untr,rk

shalat, mengangkat kedua tangannya hingga keduarryn seiiijar dengan

kedua bahungra, dan mensejali,arlon kedm ibu iarinp dengan kedua

telinganya, kerrudian beliau bertakbir-" Di dalam riwalnt lainnya lebih

baik dari kedr.ra riwayat ini: "Dan apabila bertakbir, bdiau mengangkat

kedtn tangannya." Ini merrungkinkan, karena jika kita hatalran: J3 O)ti

(fuhr melahJnn), kernungkinan rnakzudryn adalah mulai melalsrkan;

kemungkinan juga maksudqn dalah selesai melakukan; dan

kenrungkinan juga maksudnya adalah prqies pertuatan. Di antam pam

sahabat Aqrsyafi'i ada juga 5nng mengatakan, bahwa mangangkat

tangan tidak sambil bertakbir, kernudian mernulai takbir bersamaan

dengan mengulurkan tangan, kernudian selesain5n takbir bersamaan
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dengan selesain5n pengulumn. Pendapat ini disandarkan kepada riwayat

Humaid fu-Sa:idi. Di antam mereka ada juga lrang mengatakan, bahwa

mengangkat tangan fidak sambil bertakbir, kernudian bertakbir,

kemudian setelah ifu mengulurkan tangan. Pendapat ini disandarkan

kepada riwayat Ibnu Umar 
: -.:.

Menurut sa5ra, riwayat yang disebutkan oleh pengarang ini,

zhahimya menyelisihi apa yang. disandarkan kepada riwayat hnu Umar,

karena dia menjadikan pembukaan shalat sebagai ujung unfuk

mengangkat tangan. Itu bisa karena mengartikan pembukaan pada

permulaan bagian takbir, maka semestinya pengangkatan tangan

bersamaan dengannya. Omng yang berpendapat demikian

mengatakan, bahwa mengangkat tangan tidak sambil bertakbir. Dan

bisa juga karena mengartikan pembukaan itu sebagai takbir

keseluruhannya ldari mulai sampai akhir pengucapanl. Ini juga,ti(ak

menunjukkan pengangkatan tangan tanpa disertai takbir.

Redal$i l;;ir |:liirJr,'o:t4 ii-ll. irr Qi Jn, bambil

menguapl<an &mi'allaahu liman hamidah, mbbanaa walakal hamd

lAllah mandangar onng tnng menuji-N5a. Wahai Tuhan l<ami, dan

bagi-Mu sqala pujil- lnt menunjukkan bahwa imam memadukan kedua

perintah. Karena zhahimya, bahwa hnu Umar menceritakan dan

meriwayatkan tentang perihal imamah, sedangkan itu adalah kondisi

kebiasaan Nabi $, sedangkan selain itu sangat jarang. Jika lafazhnya

diartikan secara urnurn, maka termasuk shalat sendirian dan ketika

sebagai imam. tGlimat i:* d.b'ei @hh mendengar omng yang

memuji-N5nl ditafsirkan, yakni: Allah mengabulkan pemlohonan omng

yang mernuji-Nya. Pernbahasan tentang penetapan ..wrwu dan

pembtnngannya telah dipaparkan.
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Redaksi ;/zrI,Jrt,J Ul: ';,A-ligi (dan beliau tidak melakul<an

itu di dalam sujual, yakni pengangkatan tangan. Dan tampaknya dia

mernaksudkan ketika hendak mernulai sujud, atau ketika bangkit dari

sujud. Mengartikannya sebagai "memulai sujud" adalah lebih mendekati

kebpnamn. Mayoritas ahli fikih berpendapat dengan hadits ini, dan

bahwa tidak disunnahkan mengangkat tangan ketika sujud. Sebagian

mereka menyelisihi ifu, dan mengatakan mengangkat tangan,

berdasarkan hadits yang menyebutkannya. Ini sesuai dengan apa yang

kami sebutkan di dalam kaidah, 5nitu pendapat yang menetapkan

tambahan dan inendahulukannya daripada yang menafikannya atau

mendiamkannp. Mereka ynng berpendapat tidak mengangkat tangan

menernpuh cara tarjih untuk riv.raft hrnr Umar dalam meninggalkan

mengangkat tangan kefilo sujud. Sebenamya dilakukan taik kelika

terjadi kontradiksi, nernun sebenamSa tidak ada kontradiksi antara

rir,rasnt orang yang menetapkan tambahan dengan yang menafikann5ra

atau mendiamkann5ra. Hanlra saja penafian dan penetapan ifu

terkonsenfasi dari satu amh. Jika itu dinyatakan di dalam hadits Ibnu

Umar dan hadits lainnSn, sementara waktunya sama, maka ifu benar. 
,
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86. Dari lbnu Abbas rS, dia berkata, "Rasulullah $ bersaMa,

'Aku diperinbhkan untuk bercujud di atas tujuh tulang; Di atas dahi -
serala beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya-, kdua tangan,

kdua lutut dan ujung-ujung kdua kalii.'"zo4

Penielasan:

Pernbahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi.

Pertama: Bahwa Nabi $ menyebut masing-masing anggota

sujud ini dengan sebutan fulang berdasarkan keseluruhan, walaupun

masing-masingnya mencakup beberapa tulatg. Kernungkinan juga ini

ternrasuk penyebutan (penamaan) keseluruhan dengan sebutan (nama)

sebagian.

Keduat Ztahirnyahadits ini menujukkan wajibnyra sujud di atas

anggota ini, karena perintah menunjukkan wajib. Yang wajib menurut

Asy-Syafi'i di antamnya adalah dahi, fidak ada keraguan dalam hal ini,

adapun mengenai kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki ada

perbedaan, sernentara hadits ini menunjukkan wajib. Sebagian

sahabatrya me-njilil<an tidak wajib. Tapi aku tidak melihat mereka

menyangkal ini dengan dalil kuat yang lebih kuat daripada indikasinya,

karena dalam menyatakan tidak wajibnya itu berdalih dengan saMa

204 HR. Al Bukhari, pembahasan: Shalat dari beberapa jalur periwayatan, dan jni
salah satu lafazhnya. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan

Ibnu Majah.
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beliau $ di dalam hadits Rifa'ah: "kemudian sujud lalu menempelkan

dahinya." Intinya: bahwa konotasinya adalah konotasi pengertian, yaifu

pengertian julukan atau tujuan, sedangkan teks yang menunjukkan

wajibnya sujud di atas anggota ini didahulukan atas itu. Dan ini bukan

merupakan pengkhususan yang umurn dengan konotasi, sebagaimana

yang telah kami kernukakan mengenai sabda Nabi $, ',P"\i r;)+
$ 4} G.J (Bumi diiadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat

besuc) dari sabdanya , t:)-* 6 Wi'c.t*, l:r43 jb')\i $'d'* lBumi

dijadikan unfuk kita sebagai tempat sujud, dan tanahnya dijadikan untuk

kita sebagai alat bersucll, karena hal itu diamalkan berdasarkan

keumuman dari safu segi bila kita mendahulukan konotasi pengertian.

Dan di sini, jika kita mendahulukan konotasi pengertian, maka kita

menggugurkan dalil yang menunjukkan wajibnyasujud di atas anggota ini

-talmi kedm tangan, kedua lufut dan kedtn kaki- sementara lafazhn5a

mencakup itu dengan kekhusuannya. Yang lebih lemah dad ini adalah

apa yang {Uadikan dalil untuk menyatakan tidak wajib, yaitu dari ucaptrn

Nabi $, '-i, \il\'r*r'# (Wajahku sujud kepada Dat gng tetah

mencipbl<ann@1, mereka mengatakan, "Beliau menpndarkan sujud

kepada wajah." Narhun sebenamya penpndaran sujud kepada wajah

fidak berarfi mernbatasi sujud hanya dengan wajah.

Yang lebih lernah lagi dari ini adalah menjadikannya dalil untuk

menyatakan tidak wajib karena yang disebut sujud bisa tercapai dengan

meletakkan dahi. Sebab hadits ini menunjukkan penetapan tambahan

atas yang disebut (yang dinamai), rnaka tidak ditinggalkan. Yang lebih

lerrah lagi dari ini adalah penyangkalan dengan qiyas penyenrpaan. Ini

tidak kr.rat, seperti dikatakan: anggota tidak harus disingkapkan, maka

tidak wajib meletakannya (menempelkanya) seperti anggota lainnya,

selain dahi.
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Al Mahamili dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i m*mjilrkan
pendapat yrang mewaiibkan. Menurut kami ini lebih baik daripada

pmdapat yang memjibkan tidak wajib.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa bila bersujud hanya di atas

hidung makasudah cukup. Ini juga menrpakan suatu pendapat di dalam

madzhab Malik dan pam sahabatrya.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa yang wajib adalah sujud di

atas dahi dan hidung. Dan ini juga merupakan suatu pendapat di dalam

madzhab Malik. fugumen untuk madzhab ini adalah hadits lbnu Abbas

ini, karena pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan: "Dahi dan

hidung." Sementara yang disebutkan dari jalur yang disebutkan .oleh

pengarang: "Dahi -seraya beliau menunjuk hidungnya dengan

fangannya-". Maka dikatakan, bahwa maknanya: keduanya dijadikan

sebagai safu anggota, dimana hidung sebagai pengikut dahi. Hal ini

dilandasi oleh dua hal; Pertama: Seandainya hidung dianggap sebagai

anggota tersendiri 5ang terpisah dari dahi secara hukum, maka anggota

yang diperintahkan sujud ada delapan, bukan tujuh. Maka tidak sesuai

dengan jumlah yang disebutkan di awal haditsnya. Kedua: Bahwa ada

perbedaan ungkapan yang disertai dengan penunjukkan ke hidung. Jika

dijadikan sebagai safu anggota, sernentara mernungkinkan panunjukkan

ifu kepada salah satun5a tanpa menunjuk lainnya, maka penunjukkan ini

sesuai dengan ungkapannya. Dan bisa juga disimpulkan dari ini, bahwa

bila bersujud hanya dengan hidung saja (tanpa dahi) maka itu sudah

mencukupi, karena keduanya dianggap safu anggota, sehingga sujud

dengan hidung seperti halnya sujud dengan sebagian dahi, sehingga

dianggap mencukupi.

Yang benar, bahwa yang seperti ini fidak dapat menyanggah

pemyataan dengan menyebutkan dahi dan hidung, karena keduanya
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termasuk yang diperintahkan, walaupun keduanya bisa dianggap sebagai

satu anggota dilihat dari segi jumlah yang disebutkan. Demikian itu

dalam penamaan (penyebutan) dan ungkapan, bukan dalam hukum

yang ditunjukkan oleh perintah.

lain dari itu, karena penunjukkan terkadang tidak menetapkan

apa yang ditunjuk. Jika apa yang di dahi saling berdekatan, maka

memungkinkan unfuk tidak menetapkan apa yang ditunjuk secara

meyakinkan. Sedangkan lafazh, itu menentukan apa yang disebutkan,

sehingga lebih utama didahulukan.

Ketiga, Yang dimaksud dengan kedua tangan -di sini- adalah

kedua telapak tangan. Suatu kaum meyakni bahwa kemutlakan lafazh

"kedua tangan" diarfikan demikian (kedua telapak tangan), sebagaimana

pada firman Allah Ta'alu, @ l:$-fi l.iJ-Jili 'Maka potonglah tangan

kduan5a. (Qs. Al Maaidah tslr 38). Dari situ mereka menyimpulkan,

bahwa tapmmum hingga pergelangan tangan. Dengan perkiraan apa

pun adalah sarna, baik ini benar maupun tidak, karena yang dimaksud di

sini adalah telapak tangan. Karena jika kita mengartikannln beserta

lengan baunh (hingga sikut), tentu termasuk yang dilarang, yaitu

menempelkan lengan seperti berdepanya anjing atau binatang buas.

Kemudian setelah itu para ahli fikih bereaksi, dimana sebagian para

pengarang madzhab Syafi'i mengatakan, bahwa maksudngn telapak

tangan atau jari-jari. Dan tidak disyaratkan penggabungan keduanya,

tapi cukup dengan salah safunya. Jadi, bila sujud dengan punggung

tangan, maka ifu fidak cukup. Dernikian makna ucapannya.

Keempat: Ini juga dfladikan dalil bahwa tidak wajib menyingkap

(membuka) sesuatu pun dari anggota ini [yakni menempelkan secara

langsung ke lantai sujud tanpa penghalang berupa kain/pakaian], karena

sebutan sujud tercapai hanya dengan peletakkan. Maka orang yang
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meletakkan berarti telah melakukan apa yang diperintahkan. Sehingga

harus dikeluarkan dari yang diketahui. Ini kembali dengan pembahasan

ushul, yaitu bahwa kecukupan dalam hal seperti ini kernbali kepada

lafazh, atau kepada kenSntaan bahwa asalnya tidak wajib ada tambahan

atas yang dilafazhkan, dengan melihat kepada telah dilakukannya apa

yang diperintahkan?

Kesimpulannya: Bahwa apakah dilakukannya apa lrang

diperintahkan sebagai alasan kecukupan, atau bagian dari alasan

kecukupan? Tidak ada perbedaan pendapat bahwa menyingkapkan lutut

fidak wajib, demikian juga kaki. Adapun yang pertama, karena

dikhawatirkan akan menyingkap aurat. Sedangkan yang kedua -yaitu
tidak menyingkap kaki- ada dalil yang sangat halus, karena pembuat

syari'at menetapkan waktu mengusap khuffpada masa terjadinya shalat

dengan mengenakan khuff. Seandainyn diwajibkan menyingkap kaki

tentu .wajib menanggalkan khuff, sehingga thaharahnya batal dan

shalahya juga batal. Ini bathil. Gang yang menyangkal batalnSn

thaharah karena menanggalkan Ahuff, tertolak oleh hadits Shafwan

yang di dalamnya disebutkan: "Kami diperintahkan untuk Udak

menanggalkan LJruff kami ... dst."

Maka kami katakan: Jika wajib menyingkap kaki, tentu itu
bertentangan dengan dibolehkannya tidak menanggall<an khuff selama

masa yang ditunjukkan oleh lafazh: "Kami diperintahkan..." yang

diarbkan sebagai pernbolehkan. Adapun tentang kedua tangan, Asy-

Syafi'i ragu tentang wajibnya menyingkap tangan.
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87. Dari Abu Huraimh q, dia berkata, "Flasulullah $, apabila

berdiri untuk shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir

k€fil<a nrlnr, kemrudian mengucapkan, '&mi'allaahu liman hamidall

lAllah madangar onng yang manujFNy;) k€fika menegakkan tulung

punggunggn dari rul&r, kernudian sambil b€'rdiri' ifu Miau
mengucapkan,'Rubhrru uatakal bamd (Wahai Tutnn karni, dan bgi-
Mu sqala pufi, kernudhn bertakbir k€filo b€rtakbh kefika tururt

[hendak suiudl, kernudian bertakbir ketilo mengangkat kepalaqn,

kernudian bertakbir k€fil<a suiud, kerrudian bertakbir k€fika mengangkat

kepalanya. Kernudian beliau melakuan ihr di dalam sanua shalaforln,

hingga sdesai. Dan Miau bertakbir k€filo berdiri dari dm raka'at

setdah duduk."zos

Ns HR. Al B*hari dengan lafazh ini pada pembahasan tentang shalat. HR.
Mushm, Abu Daud dan An-Nasa'i.
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Penielasan:

Penrbahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi.

Pertama: Bahwa hadits ini menunjukkan penyernpumaan

takbir, yaitu bertakbir pada setiap menurun dan bangkit serta tasmi'

(mengucapl<an: Samibllaahu liman hatnidah) ketika bangkit dari ruku.

Para ahli fikih sepakat mengenai ini setelah adanya perbedaan pendapat

dari sebagian ulama terdahulu. Dan mengenai ini ada hadits yang

diriwayatkan oleh An-Nasa'i: Bahwa beliau tidak menyempumakan

trufu[ir.206

Kedua, Redaksi ?*-',e'Fi @aiuu bertakbir ketika berdirl)

menunjukkan terjadinya takbir ketika posisi berdiri, dan tidak diragukan

lagi, bahwa berdiri adalah wajib dalam ka,vajiban-kowajiban untuk takbir,

dan mernbaca Al Faatihah -bagi yang merr,rajibkannp- bagi yang

mampu. Maka segala kecondongan yang menghalangi sebutan berdiri

ketika takbir: mernbatalkan pengharaman, dan menunjukkan tidak

terlaksananya shalat sesuai kauajiban.

Redaksi 'f}'u ,i, e';-'e i:+ os.?n,'e; J;o- j @enuaian

menguapl<an,'&mi'allaahu liman hamidall (Allah mendengar oftng

tnng menuji-Np) ketil<a manqakkan tulung punggungnp dari rukd

menunjukkan bahwa imam memadukan tasmi'dan tahmid, berdasarkan

apa yang telah kami sebutkan, bahwa shalat Nabi $ yang diceritakan

ini diartikan ketika beliau sebagai imam. Dan menunjukkan bahwa

206 Penulis Al Uddah b€rkata, "Abdu Daud mengeluarkan dari hadits

Abdun-ahman bin Auf: 'Aku shalat di belakang Rasulullah $, mala beilau

tidak menyempumakan takbir.' HanSn saja, Al Bukhari menukildi dalam z4l-

Tarikh, dari Abu Daud Ath-Thayalisi, bahwa dia berkata, 'ltu hadits bathil'."
Adapun hadits An-Nasa'i yang diisyaratkan oleh Penulis, aku tidak
menemukannya.
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bsmi'adalah ketika bangkit (dari ruku), sementara tahmid adalah setelah

i'frdal. Telah kami sebutkan, bahwa fi'l (perbuatan) terkadang digunakan

untuk menyatakan permulaannya, terkadang juga untuk rnenyatakan

telah selesainya, dan terkadang digunakan untuk menyatakan ketika

dilakukannya. Dan tidak mengapa mengartikan kalimat: *;-'Wi;{-
'ri, (ketka menegakkan hrlung punggungnya dari ruku mengucapkan)

sebagai gerakannya ketika melakukannya, sehingga perbuatan ini

disertai dzikir pada kesernuanya.

Ketiga: Redaksi ?F-'e'FJ- @ertakbir ketika berdirl ...dst.

hingga akhir. Mereka berbeda pendapat mengenai waktu takbir ini.

Sebagian mereka memilih bahwa itu ketika mulai bangkit, demikian

ma&hab AsySyafi'i. Sebagian lainnya mernilih, bahwa itu ketika telah

tesak berdiri, demikian madzhab Malik. Jika kalimat'*;'U+ &etika

0 diartikan sebagai mulai mengangkat dan menjadikan

zhahimya dernikian, maka itu menunjukkan untuk madzhab Asy-Syafi'i.

Dan ini dikuatkan dari segi makna aktifitas masa perbuatan dengan

dzikir. Wallahu a'lam.

I or.-+,r tf 4, 'ju ;ur * i )p, * -AA
'JYet$rt ,'$ l;* s1 otK" /Y €j i'J?ii" f
Ltk q4-';Ji>,*st & il, ,,;, ;fSi A'* 6f) ,:Ir

- ;.-*r*vi" e #Jaf,t- €;tls:,Sv2,aii;
.*3;ai" 

"b #;Y'. r+ d. :Jv'2,,
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88. Dari Muthanif bin Abdullah, dia berkata, "Aku dan Imran

bin Hushain shalat di belakang Ali bin Abu Thalib. Jika sujud dia

bertakbir, jika mengangkat kepalanya dia bertakbir, dan jika bangkit dari

dua raka'at dia bertakbir. Setelah shalat selesai, Imran bin Hushain

menarik tanganku, dan berkata, 'Sungguh ini mengingatkanku kepada

shalat Muhammad $.' Atau dia mengatakan, 'Dia mengimami kita

dengan shalat Muhammad g'."2o7

Penjelasan:

Mutharrif bin AMullah bin ArySyil,hkhir 6}*Jq -dengan kasmh

pada syiin bertitik, tasydid dm l<asnh pada l<haa', dan diakhiri dengan

raa Abu AMullah Al Amiri. Dikatakan bahwa dia dari Bani Al Harisy

W;-iltl-dengan kthahpda haa 'tanpa bfrk, kasmhpara raa 'tanpa

titik, dan diakhiri dengan ryiin bernfrk-. AI Harits dari Bani Amir bin

Sha'sha'ah. Dia meninggal pada tahun sembilan puluh lima.

Pengeluamn haditsnSn disepalofi di dalam Ash-Shahihain-

Hadirc ini menunjukkan takbir pada posisi-posisi yang

disebutkan itu, dan menyempumakan takbir pada posisi-posisi

perpindahan. Dan itulah lang sdalu dilakukan oleh imam-imam para

ahli fikih perkotaan. Mengenai ini ada perbedaan pendapat, dari

sebagian salaf sebagaimana yang telah kami kernukakan. Di antara

mereka ada 5rang hanya mernbatasi takbir hanya pada takbimtul ihram,

dan ada iuga yang menambahi ifu tanpa maryempumakan. Adapun

5nng disepakati oleh omng-oftrng setelah ifu adalah sebagaimana yang

telah kami sebutkan. Adapun mengenai hukum takbir-takbir

perpindahan, apakah itu wajib atau tidak? Hal ini bertopang pada

207 HR. Al Bukhari, pembahasan: Shalat. HR. Muslim
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anggapan, apakah perbuatan itu menunjukkan wajib atau tidak? Jika

kita katakan fidak menlrnjukkan wajib, maka kembali kepada

pembahasan lnng lalu, bahwa apakah itu penjelasan untuk yrang global

atau bukan? Dari sini landasan orang yang memandangnya wajib,

namun mayoribs memandangn5n sebagai anjuran (sunnah). Dan jika

kita mengatakan sebagai anjuran, apakah harus sujud sahwi bila

meninggalkan sebagian darinya, walaupun hanya safu, atau tidak harus

sujud sahwi walaupun meninggalkan semuanya, atauh tidak harus sujud

sahwi hingga sekalipun meninggalkan banyak darinya? Mereka berbeda

pendapat mengenai ini. Ini tidak ada kaitannln dengan hadits ini, kecuali

hanya sebagai perrdahuluan. Maka hadits ini dijadikan dalil dalam

menyatakan bahwa ifu sunnah, dan ditambahkan kepadanya

pendahuluan lainn5n: bahwa meninggalkan sunnah mengharuskan sujud

(sahwi), jika ada daH valid png menuniul*an itu. Maka keseluruhannya

sebagai daH pngmenuniukkan kehanrsan sujud (sahwi).

Adapr.m mern$akan antara Srang tertfiggal r?rdi atau lebih,

maka kerrbali keeada lsXhst# dan peringanan perkara satu kali.

Madzhab Aqrq/afi'i , bahwa meninggalkannya fidak

rneqniiUlon suiud Gahwi).

208 Di dahm nasloh gr tertulis: risritrha6(aninran).
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89. Dari Al Bara' bin Azib &,, dia b€rkata, "Aku

mernperhatikan shalat Muharnmad ,$, lalu aku dapati berdirinSa, lalu

rukunya, lalu i'fidalnya setelah rukunyra, lalu sujudn5ra, lalu duduknya di

antara dua sujud, lalu sujudnp lagi, lalu duduknya di antara salam dan

selesaingla: s€muanlE hampir *rrru. "209

Di dahm riwapt Al Bukhari disebutkan: "Apa Snng sdain berdiri

dan duduk, hampir sarna.'

Penjelasan:

Redaksi et.-.L)t't (rt (harnpir annal menunjukkan panjangngra

apa lrang biasanya ringan atau ringannla apa lnng biasanya panjang,

jika memang ada kebiasaan sebelumn5ra. Ada riuralnt llang
menunjukkan panjangnya berdiri, seperti bacaan sekitar enarn puluh

sampai serafus ayat. Sebagaimana juga ada riwayat yang menyebutkan

tentang panjangnya bacaan shalat Zhuhur, dimana seseorang pergi ke

AI Baqi; lalu buang hajat, kernudian wudhu, kemudian mendatangi

209 Dikelurakan oleh Al Bukhari di lebih dari satu tempat. Dletnrkan jusa oleh

Muslim, dan ini adalah lafaztrnya. HR. Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmi&i dan

Ibnu Majah.
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Rasulullah $ masih di mka'at p€rtarna, karena panjangnya bacaan.zlo

Para ahli fthh telah mernbicarakan mengenai rukun-rukun yang panjang

dan yang pendek, dan mereka b€rbeda pendapat mengenai bangkit dari

ruku: Apakah ihr rukun ynng paniarrg atau Snng pendek? Para sahabat

AsySlafi'i menjilrl<arr, bahtva ifu adalah ruktrn yang pendek. Failah

perbedaan pendapat dalam hal ini, bahwa memanjangkannya akan

memutuskan 3nng wajib di dalam shalat. Dari sini

sebagian sahabat Aqr$nfi'i mengatakan, bahwa bila memanjangkannp

rnaka shalatrya batal.2lr Sebagian lainnya mengatakan, bahwa itu tidak

mernbatalkan trhrgga berpindahnp srafu ruknn kepadanyra, seperti

brcaan Al Faatihah atau taqphhud.

Hadits ini fidak menuniukkan bahwa bangkit dari ruku sebagai

rulnrn !,arg panprg, lorena tdak t€rjad bacaan di dahm shalat -baik
fardhu maupm sLnnah- yarlg kadarq,a se,perti k€filra banght dari ruku

]Eng m€rnaql p€ndd& Inilah yarg dis€futlon di dalam hadfu -tentarg
kesarnaan [<adar) shaht-. S€ba$an mereka berpendapat, bahun

perbuatan Fng bdaltangan setelah itu dipanianglon. Dsebutkan pada

s€bagian hadib: 'hn slmlahga #h itu &lah rtgan.av

Apa yang dis€butlon oleh pengarang dari riurayrat Al Bukhari,

laitu lolitnat, iSir5 i$r lC V Q4p Spng s&in Md dan fuduk dst.

hingga akhir). S€bagian mereka berpendapat mernbenarkan riwaSnt ini,

tidak terrnasuk riuagrat png menyebutkan berdiri; dan menihi riunyat

png menyebutkan b€rdiri sebagai kekdiruan. Menurut kami, ini jauh

dari mengena, karena menihi kelintnp perawi yurg tsiqah dengan

2r0 Yang dikenal bah,a itu dahm shaht Ashar.
2ll Pendapat-pendapat seperti ini gugtr, tdak h!,ak disehdran seb€ai

pendapat.
212 Makna "Setelah itu," yakni: Namun demihan kami menganggaprrya ringan,

bukan berrnalma: setelah uralfu itu.
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menyelisihi yang asal -apalagi jika tidak ada dalil kuat yang

menunjukkannya- tidak mungkin mernadukannya dengan tambahan ifu,

karena dianggap sebagai kekeliruan, ,sedangkan ini bukan perkara

umurn dan khusus sehingga lrang umum bisa dibawakan kepada Srang

khusts unfuk Snng selain berdiri. Karena telah dinyatakan secam jelas di

dalam hadits Al Barra' pda rirrapt tersebut dangan menyebutken

berdiri.

Mungkin keduanya bisa disinglaonkan, yaifu bahwa perbuatan

Nabi $ berbeda-beda dalam hal itu, terkadang beliau mengamakan

sernuanln, dan terkadang selain berdiri dan duduk. Dalam

hal ini hanya ada satu dari dua hal: Keluar dari apa grang ditunjukkan

oleh lafazh t;S -rilo menxmg ada- yang benrpa makna

atau kebanyakan. Atau dilntakan: haditsrrya sarna,

sem€ntatir para paawinln ban!,ak, b€rasal dari satu orang lnng sanu,

talu hal itu menyebabkan konhadiksi tersebut. Kemr.rngkinan inilah sebab

yang mendorong orang 1nng kami sebutkan bahwa dia menyatakan

riwayat tersebut keliru. Hal frang kedua ini -yakni kesamaan riwayat-

lebih kuat daripada Snng pertama dalam menyebabkan kontadiksi,'

walaupun ada kernungkinan dari menunrt car?r pemahaman.

ndak dikatakan: Jika terjadi konbadiksi, maka yang

menetapkan panjang dalam berdiri tidak menyelisihi orang yang

menafikannya. Karena yang menetapkan lebih didahulukan daripada

png menafikan.

I(arena kami mengatakan: Bahwa riwayat lainnp menunjukkan

dengan nashnya tidak pernanjangan dalam berdiri. Dan keluamya

kondisi itu -lrakni kondisi berdiri dan duduk- dari kondisi-kondisi lainnya

pada rukun-rukun shalat. Jadi penafian dan penetapan terbatas pada

satu hal. Sementara jika penafian dan penetapan terbatas pada satu hal,

377IhkamulAhkam



'ji.r hr ,i,,tvy i ,/'*'C4,

maka keduanya bertentangan. Kecuali bila dikatakan bahwa perbedaan

dalam kondisi-kondisi ini adalah berkaitan dengan shalat Nabi ,$, maka

tidak ada pembatasan pada satu hal bila dikaitkan dengan shalat. Dan

hal ini tidak tersanggah kecuali dengan apa yang telah kami katakan,

yaitu konotasi lafazh OLS,jika memang terdapat di dalam hadits, atau

haditsnya sama dan berasal dari orang lrang sarna tapi isinln berbeda,

maka hal ifu dilihat kepada riwayat-riwayatnya. Sama atau berbedanyaa

itu dapat dipastikan dari sumber pengeluaran haditsnya. Wallahu

atan.273

ty.t-f-tr
,k*i;vb",k ltJ;)ik s'&;&t oi ;llv .,ir
'{r tiy ou-r .U;L, €tl i qi A-""3 oK'*,;e iti ri

ei 6rt ,:C i ,3.r;ir irt; ,F ,wS:-:,*it ,g?)l u Ll,
.C i ,g;;:tit; ,p *>k :'e'tL;rr'u Ll,

zLs Al Haftzh lbnu Hajar mengatakan di dalam At Fath (2/7961 setelah

mengernukakan perkataan lbnu Daqiq Al Id, "Aku telah mengumpulkan jalur-
jaur periunptannya, lalu ku dapati rotasinf pada hnu Abu laila dari Al
Barra'. Tapi riwapt ynng di dalamnya ada tambahan penyebutan berdiri
adalah dari jalur Hilal bin Abu Humaid darinln, sementara Al Hakam tdak
menyebutkannya darinya. Tidak ada perbedaan antara keduanp selain itu,
kecuali apa yang ditambahkan oleh sebagian perawi dari Syu'bah dari Al
Hakam, yaitu kalimat, Sjjjrlrvflill r; (Apa lang selain berdiri dan duduk).

Jika kdn riwayat itu dipadukan, maka tampak penyimpulan dari tambahan
pada kedunyra, bahwa 1nng dimal$ud dengan berdiri png dikecualikan itu
adahh berdiri untuk bacaan, demikian duduk, maksudnya adalah duduk untuk
taslnhhud."
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90. Dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik i*9, dia berkata,

"Sesungguhnya aku tidak akan mengumngi dalam shalat mengimami

kalian sebagaimana dulu Rasulullah S shalat mengimami kami." Tsabit

berkata, "Lalu Anas melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian

melakukannya. Jika dia telah mengangkat kepalanya dari ruku, dia tegak

berdiri, sampai-sampai orang yang berkata, 'Sungguh dia lupa.' Dan jika

dia telah mengangkat kepalanya dari sujud, dia berhenti, sampai-sampai

oftmg mengatakan, 'sungguh dia lupa'."2\+

PenJelasan:

Redaksi jT I bku frdak at<an mazgmngt, yakni tidak akan

mernendekkan. Ada Snng mengatakan bahwa jiti uaa*, pengurengan,

dan iuga berrnakna kenramprnn. Koteksn5ra menunjukkan kepada

rnalsudnp. t-afazh iili seperti bentuk lafaztr Fii'. Oituta<at ;"ga !,ti
seperti bentuk Ht. Benhrk dhtnw f(. U"t t makna ini dikatakan

juga: If, dengan tasydid.

Redal$i 'dblbl @alan shalal1,rf,", pf bl4 (trnhrk shalat).

Anas &, mengemukakan ungkapan ini kepada para perawinya untuk

menunjukkan kepada para pendengar tentang perneliharaan apa yang

dilakukan setelahnya, dan mernastikan perhatikan mereka untuk

mengikuti perbuatan-perbuatan Rasulullah S.

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa bangkit dari ruku

adalah rukun yang panjang, bahkan -tnllahu a'lanr sebagai nashnya.

Maka tidak selayaknya berpaling darinyra karena dalil dha'if yang

214 HR. Al Bukhari secara panjang lebar dengan lafazh ini dan juga secara

ringkas. HR. Muslim pada pembahasan tentang shalat.
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menyebutkan bahwa itu adalah rukun yaang pendek. Yaitu sebagaimana

dikatalon, bahwa tidak disunnahkan mengulang-ulang tasbih secara

perlahan, sebagairnarn disunnahkanryn bacaan saat berdiri. Karena

tasbih di dalam rukun dan zuiud adalah muthlczls

:-t G',Ab t1 :Jt, ^-fu e, ,lJy i ,/',* -q t

*:r;r'i" & et'nit*'Joi .$b";rlV *t
91. Dari'Anas bin Malik rt, dia berkata, 'Aku tidak pernah

shalat di belakang seomng irnam pun lrang lebih ringan dan lebih

sempuna daripada Rasulullah t.'216

215 Berqilras terhadap nash adalah opinl yang rusak. Al Haftzh mengatakan di
dalam Al Fath (2/L961, "Telah dislBri'atkan di dalam i'frdal ddlrjr yarg lebih
panjang -takni lebih panjang daripada Srang disyrari'atkan di dalam ruku-
sebagairnana yang dikeh.rarkan oelh Muslim dari hadits Abdullah bin Abi Aufa,

Abu Sa'id Al I(hudri dan'Abdullah bin Abbas, setelah ucapan: iS26 f$ $;;
'q ;C'u + u,'i521 ;'r\i )521 ltrgJ',tr (dengan puiian lang funpk lagi bik,
sepenuh tangit dan sepanuh bumi, sa'ta sepzuh ap gng hgkau kehmdaW
setelah ihl, di dalam hadits lbnu Abi Aufa ada tambahan: *u.gt'6iti (Ya

Allah, sucilcanlah alar dagan es ... dst.), sementara di dalam kedr.ra hadits

lainnya ada tambahan' 1;;iri 'r-irj-if Va4g bqhak terhadap pujian dan

kemuliaarll."
zt6 HR. Al Bukhari dengan tambahan di akhimSn: "Dan sungguh behau

mendengar tangisan anak kedl maka beliau meringankan dengan sangat

ringan karena khawatir akan mengganggu ibunf." HR. Muslim dengan
lafazh ini pada pembahasan tentang shalat. Diriwayatkan juga oleh At-
Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan lafazh yang berbeda namun

berrdekatan.
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92. Dari Abu Qrlabah -Abdullah bin Zaid Al Jarmi Al Bashari-,

dia berkata, "Mdik bin Al Huwarits karni di masjid kami ini,

lalu berkata, 'sesungguhnya aku akan shaht mengirnami kalian dan aku

tidak mernaksudkan sekadar shalat, tapi aku shaht sebagaimana aku

nrelihat Rasululhh $ shalat." Maka aku berkata k€pada Abu Qilabah,

"Bagaimana dia shalat?" Da pun berftata, "Seperti shahtryra st/ail$

l€rni ini. Dia duduk iilra tdah mengangkat keeahrUn dari sujud sebelum

bangkil."zrz

Yang dia rnalsudlon dengan Eaikh mereka adalah Abu Buraid

-Amr bin Salarnah Al Jarrni-, dan disebut juga: Abu Yadd.

Penjelasan:

Hadits Anas bin Malik menunjuklon kepada dittrntutrp dua hal

di dalam shalat: Meringankan bagl imam dengan tetap

menyempumakan dan tidak mengurangi. Ifulah Sang pertengahan,

217 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada pembahasan tentang imamah, dan

pada pembahasan tentang shalat dengan lahzh lain. FIR. Abu Daud dan An-
Nasa'i.
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adapun condong kepada salah satunp b€rarfi keluar darirya. Adapun

memanjangkan bagi imam, ifu bisa menyebabkan madhamt bagi para

makmum. Hal ini telah dikernulokan dan telah dijelaskan

Sedangkan mengumngi dari kesernpumaan, maka itu adalatr

kecurangan terhadap hak ibadah. Yang dirnaksud dengan p€ngurangan

di sini bukan meninggalkan kamjiban, karena hal ifu m€rusak sehingga

bisa menggugurkan apa lnng hakikat shalat, tapi

maksudnya adalah -vnllahu a'lanr dalam hal-hal yang

sunnah dan kesernpumaan pelaksanaannlra.

Penrbahasan mengenai hadits Abu Qihbah dari beberapa segi.

Pertama: Bahwa hadits ini terrrrasuk 1nng diriu,ayatkan oleh Al

Bukhari saja tanpa Muslim, jadi fidak mernenuhi qnrat htab ini. Lnin

dari itu, Al Bulfiari meriwaS,ntkanrrya dari beberapa ialw, di antaranp

riwayrat Wuhaib. Mayoritas hfazh riunyat yang disebrnlon oleh penulis

di sini adalah riwayat Wuhaib. Di al*rir ldtab Al Brkhari disebutkan:

"dan jika mengangkat --t/akni mengangkat dari sujud kedua-

beliau duduk dan bertopang pada tarnh kernudian berdiri." Di dalam

riwa5rat Khalid dari Abu Qihbah dari Malik bin Al Huunrib Al-latis:
"Bahwa dia melihat Rasululhh $ shalat, lalu ketika pada bilangan ganiil

shalatr5n, beliau tidak langzung bangldt hingga duduk tegak."

Kedua, Malik bin At Huwarits, dikatakan juga: Ibnu Al Harits,

dikatakan juga: Huwairitsah. Yung p€rtama lebih shahih. Dia salah

seorang sahabat ynng tinggal di Bashrah. Meninggal pada tahtrn

sembilan puluh ernpat. Diuluki Abu Sulairnan.

Guru m ereka yang disebutlon di dalam hadis adahh Abu

Buraid (ri-rf)-dengan dhamnnhwh ba 'b€rfifik satu dan hthahpada
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raa'- Amr bin Salimah (:il :0 {engan l<asmhpada laanr AI Jarmi

(brtt) -dengan fathah pada iiim dan suktn pada ma ' tanpa tiuk-.

Ketiga: Redaksi tl:at ,urt $'&.*t a (%msahrya aku

akan shalat mangimatni l<alian dan aku tidak mamksdl<an sekadar

shalati, yakni aku melakukan shalat pengajamn, bulon shalat dengan

maksud lain. Ini menunjukkan bolehnSp hal seperti ifu, dan bahwa ini

tidak termasuk kategori syirik dalam amal.

Keempat: Redal$i 'l;'t *h, e i, t;i,;l:'6 ,tt"l
,;*t- bku shalat sebagaimana alru metihat Rasufutlah $ shalatl

menunjukkan penjelasan dengan perbuatan, dan bahrrn penjelasan

dengan ifu setam dengan penjelasan dengan p€rlGtaan, walaupun

penjelasan dangan perkataan lebih lnnt dan lebih menuniukkan kepada

bagian-bagian perbuatan bila p€rlataan itu merincikan rnasing-

rnasingnya.

Kelima: Para ahli fikih befteda pendapat mengenai duduk

istirahat setelah setelah dari ral<a'at p€rtarna dan kdba. Asy-Slrafi'i

mengatakan demikian dalam sntu pendapat, dernikian iqga lainnya dari

kalangan para ahli hadits. Sernentara I'lalik, Abu Hanifah dan png
lainnya menolaknya. Haditsi ini dijadikan dalil r.rntuk itu oleh mereka

5nng berpendapat dernikian, dan itu cukup ielas dalam hal itu. Adapr.rn

alasan yang lainnya, bahwa ifu diarfil{an karena s€bab kelelrrahan

setelah beliau laniut r.rsia, sebagairrnna yang dikatakan oleh Al Mughimh

bin Hakim: "Bahwa dia melihat AMulhh bin Unrar kenrbali dari dua su

jud shalat ke pangkal kakinya. fuelah selesai, aku menceritakan ifu

kepadanya, rnaka dia pun berkata, 'Sesungguhnya ifu h*an sunnah

shalat. Adapr.rn aku melakukan ifu karena aku merasa keulitan'." Di

dalam hadits lainnya disebutkan perbtntan okrng lain, dari hnu Umar,
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bahwa dia berkata, "Sesungguhnya kedua kakiku tidak kuat

menopangku." Sedangkan perbtratan-perbuatan tabe'at atau darumt

karena faktor fisik, rnaka Udak ternnsuk benhfi-benfuk ynng dituntut.

Jika penakwilan ini dikuatkan oleh indikator yang menunjukkannya,

seperti terbuku bahwa perbmtan-perbuatan yang sebelum kondisi fua

dan lernah tidak pernah ada duduk ini (duduk istirahat), atau

perbuatannya ifu disertai dengan kondisi fua, tanpa ada dalil yang

menunjukkan maksud ibadah, rnaka penals,vilan itu tidak apa-apa.

Telah dinyatakan di dalam ilmu ushul, bahwa apa yang tidak

termasuk perbuatan-penrbatan yrang dikhusr.rskan bagi Rasululhh $,
tidak termasuk pertuatan-perbuatan tabi'at, tidak tampak sebagai

penjelasan untuk yang global,/samar, dan tidak diketahui sifakrya apakah

itu wajib, sunnah atau lainnya, rnaka bisa berarti ditampakkan dengan

maksud mendekatkan, atau tidak. Bila tampak maka itu sunnah, dan

bila tidak maka ifu boleh. Namun ses@rimg bisa mengatakan: Apa yang

terjadi di dalam shalat, bahwa ifu dari keadaannya, apalagi

perbuatan tambahan dimarn shalat tidak melarangnya. Ini cukup kuat,

hanln saja indikatomga menunjuldon bahwa pertuatan ifu disebabkan

tua atau kelemahaq 1nng tarnpak pada indikator bahwa itu adalah

perkara tabiat. Jika ifu kuat dengan berkesinambungannlra amalan pam

salaf dalam meninggalkan duduk tersebut (duduk istirahat), maka itu

tambahan ynng menguatkan
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'*ht
93. Dari Abdullah bin Mahk bin Buhainah qS, Bahwa apabila

Nabi $ shalat, beliau merenggangkan kedua tangannyra hingga tampak

putihnya kedua ketiak 6"1iuu.218

Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi.

Pertama: AMullah bin Malik bin Buhainah tL*,n -dengan

dhammah pada baa ' berfifik atu, fathah pada fiaa ' tanpa titik, Ialau

setelahnya lna' ber-sukun dan nuun berfathab. Buhainah adalah

ibunya, sedangkan aphnya adalah Malik bin AI Qisyb (, , '.tilr;

-dengan kasmh pada qaat sukun pada syiin bertitik, dan diakhiri

dengan baa'- Al Azdi, dinisbatkan kepada Azd Syanu'ah. Dia

meninggal di akhir masa khilafah Mu'awiyah. Dia salah seorang yang

dinasabkan kepada ibunya. Berdasarkan ini, bila dicantumkan !t:*
pada posisi rafa', mal<a lahzh UJ.ti, ayahnya, harus di-tanwin, dan lafazh

L.jt, di-mfai karena bukan sifat unfuk 
"r-J.6, 

maka tanwitnya

ditinggalkan dan di-ian-kan, karena merupakan sifat untuk f. !r'*
elJ6. Dan bila dicantumkan i, + pada posisi jarr, maka lafazh tl-l-6

di-tanwin, sementam ljl di-jarcl<an, karena liit Urt " sifat untuk tLJ-6.

218 gp. Al Bukhari dengan lafazh ini di lebih dari sahr tempat. HR. Mushm dan

An-Nasa'i.
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Demikian ini termasrrk bagian-bagian dimana sifat i'rab tidak berlaku

berdasarkan historinln. Ini seperti halnya '1 i'r:'ti (Muhammad

bin Habib) sang ahli bahasa, pengamng l,rtab Al Muhabbar di dalam Al
Mu'talaf wa Al Mulchtalaf fr Aabil Al 'Anb. Karena Habib adalah

ibunya, bukan ayahnya. Berdasarkan ini maka tidak boleh di-tashrif, darr

dikatakan: '+ U !7;i. pqdnpat lain menyebutkan, bahwa itu adalah

ayahnya. Di antara yang aneh !,ang saya terrukan terkait dengan ini

adalah 
t*.ttp, J:;'i.'rti.i (Muhammad bin Syaraf Al Qairuwani),

seoftrng sastrawa,n puian55la Snng mulia. Dia dinasabkan kepada ibungn

i:;' (SSnrafl. Masih banfk narni-ndna lainnya yang serupa dengan

itu, jika dikumpulkan tenfu al<an didapati sangat banyak. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa Buhainah adalah ibu dari ayahnyra Malik.

Pendapat pertama lebih shahih. Sebagian hafizh telah berusaha

menelusurinya.219

Keduar Hadits ini menunjukkan dianjurkannyn merenggangkan

tangan dari pelipis k€fika sujud, dan itu yang disebut takhwitnh.zao

Hadits ini juga menunjukkan tidak diternpelkann5n lengan ke

tanah (lantai), karena fidak akan terlihat ketika bila lengannln

ditempelkan. fa*l?stph dianjurkan bagr kaum lelaki, karena ini

menrpakan perbuatan tangan di dalam ibadah, dan mengeluarkannya

dari bentuk kemalasan dan peremehan kepada sifat kesungguhan. I ain

dari itu -sebagaimana diisyamtkan oleh sebagian mereka- bisa juga

menopang sebagian beban yang bertopang pada wajah yang bisa

219 Yaitu Al Hafizh Abu Sa'id As-Sam'ani.
220 Disebutkan di dalam Ash-ShitTah Dikatakan'Uy.t-;*lt rrp apabila unta itu

menjauhkan pemtrSn dari tanah ketika berdepa. Demikian juga laki-laki di
dalam sujudnya.
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membekas karena bersenfuhan dengan tanah flantai sujud). Hal ini

disyaratkan agar beban pada wajah ini tidak dilrhilangkan sama sekali di

atas tanah, karena ifu mernang disyaratkan di dalam sujud. Para ahli

fikih mengkhususkan ini bagi kaum lelaki, dan mereka mengatakan,

"Wanita merapatkan sebagianngra kepada sebagian lainnya." Karena

malsudnya adalah pernelihaman, penghimpunan dan penufupan, dan

cara ini lebih mendekaU maksud tersebut.

:#y. G'fi';t- :Jts *i ,J. #'z*" ,J ,y-lt
.4 :Ju ,ili1' ,,f k *i ;vi,t ;*'olt ,:sa

94. Hadits kedua bdas: Dari Abu Salamah Sa'id bin Yazid, dia

berkata, "Aku bertanlB kepada Anas bin Malik, 'Apakah Rasulullah #l
pernah shalat sambil meng€nakan sandalnsn?' Dia b€rkata,'Ya.'"22!

Penjelasan:

Sa'id bin Yazid bin Maslarnah Abu Salarnah Al Azdi Ath-Thahi

fgtilU {engan ttnahtanpa titik dan fua' jugatanpa fitk-, dinisbatkan

kepada Thahi!,ah -suatu klan dari Al Azd- dad penduduk Bashmh.

Disepalofi berhujiah dengan haditsnya.

Hadits ini menunjukl€n bolehnya shalat sambil mengenakan

sandal, narnun tidak selayakqn menyimprrlkan dariryn sebagai anjuran,

karena itu fidak ternrasuk rnakna 1nng difuntut di dala,rn shalat.

22L HR Al Bukhari dengan lafazh ini di lebih dari satu tempat. HR. Muslim, An-
Nasa'i dan At-'hrmi&i.
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Jika Anda mengatakan: Mungkin ifu termasuk hiasan dan

kesernpumaan penampilan, sehingga diperlakukan seperti halnyra

sortan dan pakaian png dianjurkan unfuk mernperindah diri ketika

shalat.

Aku kratalon: Walau ifu memang demikian, hanSn saja

pernaiakannya yang bersentuhan dengan tanah yang terkadang banlnk

najis bisa menjadi menguang maksud ini karenanyn. Namun

berdasarkan asalnya, jika ifu mempakan dalil yang menrbolehkan, maka

itu boleh diamalkan. Adapun kekumngan yang kami sebutkan dari segi

pakaian untuk keindahan dengan memakainya, tdak bisa dikategorikan

kepada hal-hal yang disukai, kecuali memang ada dalil syar'i yang

memasukkannya sebagai sesuatu Snng digunakan unfuk mernperindah

diri dengannya, maka dengan merujuk kepadan5n, dan pandangan ini

ditinggalkan.222

Di antara yang menguatkan pandangan ini -jika tidak ada dalil

yang menyelisihinya-, bahwa memperindah diri untuk shalat termasuk

tingkatan kefika dalam deretan kenraslahatan, yaitu tingkat hiasan dan

kdndahan. Sernentara perhatian terhadap pemeliharaan dari najis

222 65, Daud mengellrarlon riwayat iaaa UaU shalat dengan mengenakan
sandaL Dari Ya'la bin Syaddad dari aphnya, dia berkata, "Rasulullah $
besaMa, r4lq- ti dp 4i;4i ifl!,s15, $g lBabdatah dmsan kaum

phudi; l<arena mqel<a tidak shalat sambil mengenal<an sandal
merela, dan tidak pula l<hulf merekd. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan
Ibnu Hibban di dalam Uitarb Shahh:n1n, dan tidak ada cela pada sanadnya.

Minimal status perkara ini adalah dianju*an. Dan terutama lagi karena
dilandasi dengan alasan yang mengntkan penganjuran lni, yaitu maksud

menyelisihi kaum yahudi. Orang:orarg jatril menyafakan, bahwa ini khr:sw di
suatu negeri atau zaman. Pemyataan ini menuniukkan rusakn3,ra fttrah dan
rendahnyra jiwa karena meniru secattr buta tanpa mempergunakan akal, serta

didominasi oleh hawa nafsu dalam memerangi nash-nash yang ada.
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merupakan tingkat pertamanya, dan ifu 5nng terpenting- Atau bisa juga

dianggap sebagai tingkat kedua, yaifu penufup, berdasarkan perbedaan

pendapat di kalangan ulama mengenai hukum menghilangkan rnjis.

Maka memperhatikan tingkat pertama dengan mengesampingkan apa

yang biasanya bisa menghilangkannya adalah lebih menguatkan

pandangan ifu. Dan hal itu diamalkan tidak sebagai aniuran. Sernentara

hadits ini menunjukkan pembolehan, sementara. setiap hukum

diberlakukan sesuai dengan kondisinya, selama tidak ada yang

menghalanginya. Wallahu aIam.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya berpedornan pada asal

hukum najis dan kesucian. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai

kondisi kebiasaan (mayoritas), tnana yang lebih didahulukan? Disebutkan

di dalam hadits perintah trnfuk mennperhatikan sandal, dan

menggosokkanngra bila melihat kotomn padanF, atau sebagaimana

yang beliau sabdakan.223 Jika biasanSn terkena rnjis, nnlo ynng benar

223 N Bukhari merirwagratkan dari Abu Sa:id Al Khudri, dia berl€fia, "Rasufullah

$ bersaMa , W'Ht Lr4i ,s\l'21 tgi ,s?1'o'f ,:i;g-l*,x'T',r;tie o1 {Apbih
s*eomng dari l<alian datuU ke masjtd, mal<a han&lhh dia mdilnt
(memperhatilan), bila dia melihat kotomn pda andah1,a, nnla lrenhlhh
dia mengusapry,a, dan hendal<lah dia slahtdengan magambmjQ- Dalam
lafazh Ahmad dan Abu Daud disebutkan: ri+,|'*5'i ,zi\i'*z)lu+ 

"6 
b!

(l-alu jika dia melihat maka hendaHah dagan
tanah, kemudian hendaklah dia slmlat dengan maganbn@. ln
menurjukkan, bahwa sandal -yakni sandal apa pun- disrxikan dengan
disapukan, di negeri rnna pun, dan dikenakan oleh siapa prn !ru{l
menganut agama ini, tanpa ada kesempitan di dadanp. Itdatr Frg Albh
anugemhkan kepadanp dengan penyucian fithrahnp dan perrynrcian

jiwanya. Dan Allah menolongnya unhrk menghancurlen bdeqsgu$el€nggu
taqlidbuta dan fatanisme terhadap leluhur (nenek mopng) sebehrnnya. Inhh
sikap kehati-hatian di dalam agama dimana jiwa yang k{rman akan merasa
tenteram kepadanya dan diridhai oleh Rabb. Karena s€$rrggrrhqta sebaik-
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adalah mdihahln karena adanya perintah untuk melihat

(memperhatikan). Bila melihatnya, maka yang benar adalah

menggosokkannya karena adanya perintah ifu ketika melihatnya. Jika

Nabi $ mdakukann5ra -yang rnema keduanya telah bersih, sebagaimana

yang disebutkan di dalam hadits- maka ini tidak termasuk penyelisihan

terhadap png asal dan kebiasaan (kebanyakan), tapi yang termasuk ifu

adalah: bila shalat dengan mengenakannya tanpa itu. Jika anda

mengatakan: Asalnlra tidak harus menggosokkan. Maka Aku katakan:

Akan tetapi jika Nabi $ memerintahkan sesuatu dari ini, maka tidak

boleh ditinggalkan, sebagiamana yang telah kami jelaskan. Memang

dugaan yang disimpulkan dari ini adalah benar terhadap asalnya yang

telah aku sebutkan, !,aitu fidak menggosokkannya.

it Sr*,1Li :^- h; on'rsrt;\ti;a g3 * -1o
J;, *,3 :- i *irlf je'r1:r,k-ln *', # ht -u
ti-; * i.F),i fs, €3) *:r r)L hr ,t ar

,i)1;|v riy, d<12r'$
95. Hadits ketiga belas: Dari Abu Qatadah Al Anshari .g:

Bahwa Rasulullah * p€rnah shalat sambil menggendong Umamah binti

Tanab binfi Rasulullah #r, dan milik (anak)Abu Al Ash bin fu-Rabi'bin

baik petunjuk adalah petunuk Muhammad $, sedangkan seburuk-buruknya

perkara adalah png dhda-adakan.
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'Abdi Syams. Jika beliau sujud, beliau meletakkannya, dan jika beliau

berdiri, beliau menggendongnya Aagl)."224

Penjelasan:

Abu Qatadah, namanya adalah Al Harits bin Rib'i (,ft) -dengan

kasmh pada raa' tanpa tthk, sukun pada baa' bertitik satu, kasmh pada

'aintanpatitik, dan tasydidpada tna '- hnu Budumah,/Baldamah ( e;'{U

'Aj:i,t/) -dengan dhammah pada baa' dan daal, atau fathah pada

keduanya-. Dia meninggal di Madinah apda tahun lima puluh empat.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dia meninggal pada masa khilafah

Ali, di Kufah, dalam usia tujuh puluh tahun. Ada juga yang mengatakan

tahun empat puluh. Suafu pendapat menyebutkan, bahwa dia ikut

perang Badar. Dan tidak ada pertedaan bahwa dia turut perang Uhud

dan grang setelahnyra.

Pembahasan mengenai hadits ini dari dua segi;

Pertama: Kajian terhadap penggendongan ini dan alasan

pembolehannya.

Kedua' Kajian mengenai apa-apa yang terkait dengan kesucian

pakaian si anak.

Adapun masalah pcrtama: Mereka telah membicarakan

takfuijnya dari beberapa segi:

224 Dikelurakan oleh Al Bukhari dengan lafazh ini di lebih dari satu tempat.

Dikeluarkan juga oleh Muslim pada pembahasan tentang shalat. HR. Abu
Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan hnu Hibban.
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Pertama: Bahwa ifu dilakukan dalam shalat sunrnh, ini

diriwayatkan dari Malik. Seakan-akan kefika beliau melihat tolsansi di

dalam shalat sunnah pada sebagian rukun dan syarat, maka hal ifu

mernbukakan juga toleransi untuk hal seperti ini. Pendapat ini disanggah

dengan apa yang disebutkan pada sebagian riwayrat yang shahih
"Ketika kami menanti Rasulullah *t dalam shalat Zruhur -atau'Ashar-,

beliau pun keluar sambil menggendong Umamah." lalu disebutkan

haditsnya.2zs Zhahimya menunjukkan bahua itu dalam shalat fardhu,

walaupun ada kernungkinan bahwa itu dalam shalat sunat png sebelum

shalat fardhu. Di antara gnng menjauhkan penal{pilan ini: Ba}iwa Nabi

$ margimami dalam shalat fardhu, fidak dalam shalat sunat. Ini

berdasarkan asumsi bahwa dalilnSn menunjukkan bahwa Nabi $
sebagai imam. Hal ini disebutkan s6am jelas di dalam riwa!,at Sutan

bin Uyainah dengan sanadnya hirggu Qabdah Al Anshari, dia berkata,

"Aku melihat Rasulullah & mengimami oftng-orang, sernefuiam

Umama binti Abu Al Ash -!,aitu anak perempuan Tair:rrb bint
Rasulullah #- di atas pundakryra." Al hadits

225 HR. Muslim dan Abu Daud. lafazhnlp: lKetilo kami sedang menun(XJu

Rasulullah $ dalam shalat Zhuhur atau Ashar -lrang mana Bihl telah

memanggil beliau-, fiba-fiba beliau keluar kepada kami, sementara Umamah
binti Abu Al 'Ash, anak perernpuan dari anak p€rernpuan beliau [Srakni ana.r

beliaul di atas pundak beliau. lalu beliau # berdiri di ternpat shalahrlra, maka

kami pun berdiri di belakang beliau, sementara Umamah tetap di tempatnyn
semula. lalu beliau bertakbir, dan kami pun bertakbir. Hingga ketika beliau

$ hendak nrku, beliau mengambilnln dan meletakkannya, kemudian beliau

ruku dan sujud. Hingga ketika b€liau selesai dari sujudnp dan berdiri, beliau
mengambilnya dan mengembalikannya ke tempatnya semula. Beliau $ terus

melalnrkan demikian terhadapnya di setap mka'at hingga selesai dari

shalatnp." An-Nawawi mengatakan di dalam Syafi Mudim, "Hadib ini
menunjukkan bolehn5n menggendong anak kecil lah-laki atau perempuan

dan sebagainya di dalam shalat hrdhu dan shalat sunat. Dan hal itu
dibolehkan baik bagi imam, makmum, maupun yang shalat sendirian-".
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Kdua: Bahtm perbuatan ini karena dammt. Penapat ini juga

diriurayatkan dari Malik. Serrentam sebagian sahabatrya membedakan

antam kondisi kebufuhan mendesak, ]/aifu tidak menemukan or,ang yang

mengurusi perkara si anak, dan mengkhawatirkannya, maka hal ini

dibolehkan dalam shalat s.mat namun tidak dibolehlon dalam shalat

fardhu. Jika mernbawa anak di dalam shalat dalam artinya

menggantikan peran ibun5n karena kesibukann5n dengan hal lain, maka

hal itu tidak dibenarkan kecuali dalam shalat sunat. Hal ini juga

mengandung kenrmitan, karena asalq,a adalah kesarnaan yang fardhu

dan y'ang sunat dalam syarat dan rulrun kecuali yang dikhususkan oleh

dalil.

Ketiga: Bahwa (hulrum) ini tdah dihapus (tidak lagi berlaku).

Pendapat ini juga diriuaptkan dad Malik. Abu Umar berkata,

"Kernungkinan ini adalah penghapusan karena dihammkannya

perbtntan dan kesibukan di dahm salam oleh selain (aktifitaslshalat. Hal

ini disanggah, bahwa sabda Miau 0, if59>ti.atr 4 ir1 $aungsuhntl

di dalan shalat ada kaibul<adt sebelum perang Badar, yaitu ketika

Abdullah bin Mas'ud dari Habaslrah, sedangkan datangnya

Ainab dan anak p€r€rnpuannlra ke ltladinah setelah ifu. Seandaingra

pe*aran!,a tidak dernikian, bemrti ada penetapan penghapusan hanya

kdasarkan kernungkirnn.

Keempt Bahura itu khr.rsus bagi Nabi t. Dernikian 5ang

disebutkan oleh Al Qadhi [ndh. Suatu pendapat , bahwa

ini dikhususkan bagi Nabi er, sebab tidak teriamin anak kecil

dan sebagaiqB bagl !,ang menggendongnya. Sementam Nabi S
terpelilram dan dikehhui kaerbebasannya dari ifu selama

menggendongrya.
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Apa yang disebutkann5a ini, jika sebagai dalil !/ang

mengkhususkan, maka ifu dikaitkan dengan bersentuhan dengan anak

kecil perempuan yang disertai kemungkinan keluamp najis darinyn.

Dan dalam hal itu tidak ada konbadiksi antam masalah penggendongan

dengan kekhususan yang disinggung. Kernungkinan omng lnng
mengatakan ini, ketika menetapkan kekhususan dalam menggendong,

berdasarkan apa yang disebutkannya ifu -yaitu kekhususan Rasulullah

S dengan kernungkinan mengetahui terpelihamnya si anak dari kencing

selama digendong- dia terobsesi oleh hal ifu, lalu dia menjadikannya

sebagai kekhususan juga untuk pertuatan yang banyak. Karena mereka

melakukan itu dalam banyak masalah dimana tampak kekhususan Nabi

#, du., mereka mengatakan, "Dikhususkan demikian dalam masalah

ini, maka ini adalah sesuafu 5nng diktrususkan." Namun pandangan ini

lernah dari dua segi:

Perhma Bahwa sesuafu yang dikhususkan dalam suatu perkara

tidak serta merta menjadi kekhususan dalam perkam lainnya tanpa dalil.

Maka dalam hal seperti ini tdak berlaku qiyas, dan asaln5n tidak ada

pengkhususan.

Kdua Bahwa grang mendekatkan perrSntaannya mengenai

kekhr.rsusan dibolehkannya menggendong adalah apa yang

disebutkannya mengenai kernungkinan adanya kekhususan Rasulullah

$ mengetahui keterpeliharaan dari kencing. Makna ini sesuai dengan

kekhususannya yang memungkinkannya bersentuhan dengan anak kecil

perempuan di dalam shalat. Hal ini tidak terdapat pada apa yang kita

bjcamkan mengenai perkara menggendong dengan kekhususannya.

Maka pendapat png mengatakan kekhususan dalam hal itu adalah

pendapat tanpa alasan yang sesuai dengan kekhususan.
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Kelima, Mengartikan perbuatan ini dengan pengertian bahwa

Umamah berpegangan kepada Razulullah S. Jadi Umamah

berpegangan sendiri kepada beliau sehingga beliau membiarkannln.

lalu ketika hendak suiud beliau meletakkannya. Jadi perbuatan png
dilakulon beliau hanya meletakkan, dan bukannya mengangkat. Jadi

gerakannya (di lmr gerakan shalat) Snng disinggung di dalam hadits ini

hanya sedikit. Aku merasa bahwa ini baik, karena lafazh 'e-bt

(metetakkan) udak sama dengan.[!' (mernbawa) dalam pertuatan orang

yang mernperbuatrSn. Karena kita mengatakan kepada sebagian oftmg

yrang mernbawa: l'f ,fr @ia membawa anu) walaupun sebenamSa dia

tidak secara langsung mernbawanya. Namun Udak dikatakan '*i

(meletakan) kecuali dengan melaln"rkanryn. Sampai aku meJihat pada

sebagian jalur periwa5ntan hadits png shahih, lalu saln dapati padangn:

t-i'r6f iui riFi (Lalu ketika berdiri, Miau mengenrbalikanrryn), ini

menuniukkan perbutan secara jelas.

Keenanm Ini yang menjadi sandaran sebagian perigarang dari

kalangan pam sahabat AqlSyafi'i, lnitu bahwa perbuatan !,ang banyak

hanyn menrsak (shalat) bila terjadi s@ara berhrrut-turut. Sedangkan

pertuatan ini tidak terjadi secam berturut-furut, sehingga tidak menrsak,

dan thuma'ninah di dalam rukun -apalag di dalam shalat Nabi $-
menjadi pernisahnSn. Dan fidak dimgul{an, bahwa wut t berdiriqn

beliau cukup panjang lagi memisahkan (perbuatan/gerakan tersebut).

Pandangan ini mengeluarkan kerumitan yang mengasumsikan

sebagai perbutan yang banyak, dan tidak bertentangan dengan

kernutlakan mernbawa,/menggendong.

Adapun pembahasan lrcdua, Yaitu mengenai rrnsalah

thaharah. Ini terkait dengan rnasalah bertentangannya hukum asal
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dengan kondisi mayoritas dalam hal najis. Hadits ini meniilrl<an

pengamalan berdasarkan hukum asal, dan adalah benar perkataan Asy-

Syafi'i yang mengisyaratkan kepada hal ini. Asy-Syafi'i nhimahullah

mengatakan, "Pakaian Umamah adalah pakaian anak kecil." Hal ini

disanggah, karena ifu merupakan perihal individual. Namun manusia

biasa mernbersihkan anak-anak pada sebagian wakfu dan memberslhkart

pakaian mereka dari kotoran. Penufumn tentang berbagai kondisi

memang tidak mengandung keumurnan, namun kemungkinanryra ini

terjadi pada kondisi dimana telah terjadi penrbersihan padanln. Wallahu

a'lam.

Redaksi glr /.f1i, $t U* bnatd Abu Al Ash bin Ar-Rabil.

Inilah yang benar dalam penasabannya menurut para ahli nasab.

Sernentara disebutkan di datam riwaSrat Malik "+; y t'Uir,f.tt mifif<

Abu Al Ash bin Rabi'ah), rnaka sebagian mereka mengatakan, "Dh

adalah kakeknya." Yaitu Abu Al Ash bin Ar-Rabi' bin Rabi'ah. Maka di

dalam riurayat Malik dinasabkan kepada kakeknya. Tapi hal ini tidak

dikenal.

Di antam mereka ada png b€rdalih dengan hadits ini dalam

menSratakan bahwa mahrom atau png 6dak diminati fidak

membatalkan thaharah. Hal ini dijawab, bahwa kemungkinanryn

dengan penghalang. tni didasari oleh apa png kami sebutkan tadi,

bahwa penufuran tentang berbagai kondisi menurng tidak mer.rgandung

keumuman.
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96. Dari fuias bin Malik rS, dari Nabi $, beliau bersabda,

"Sempumakan dalam sujud, dan janganlah salah seomng dari lalian

manbentangl<an kdw langannp sebgaimana halnSn anjing."226

Penielasan:

Kemungkin* it$)i ty&i dari rj;aq di sini diartikan sebagai

perkara maknawi, yaitu menernpatkan benfuk sujud pada bentuk yang

sSrar'i. Berdasarkan asumsi benamSra hal ini, maka i'frdalfiurusnya) fisik

yang kami tuntun di dalam ruku tidak berlaku di dalam sujud. Karena di

dalam ruku adalah ratanya punggung dan tengkuk, sedangkan ynng

dituntut di sini (di dalam sujud) adalah lebih tingginya yang biasanya di

bawah daripada apa yang biasa di atas. Hingga jika itu sama (sejajar),

maka tentang batalnya shalat (karena hal ini) ada dua dua pendapat di

kalangan para sahabat fuy-Syafi'i. di antara yang menguatkan

kemungkinan ini: Bahwa difahami dari sabda beliau setelah itu, L'; Xi

,.,-i3r b, '.it *tjii'.61 @an janganlah salah seorang dari kalian

membentangkan kdua sebagaimana halnya anjing), bahwa

ini sebagai penyempuma bagian pertamanya, sementara yang bagian

pertamanya sebagai alasannya. Jadi i'tidal (kelurusan) yang merupakan

226 HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat dengan lafazh yang berbeda-beda.

HR. Muslim pada pembahasan tentang shalat. Dikeuarkan juga oleh Abu

Daud, fur-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad.
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perbuatan sesuatu sesuai dengan syari'at menjadi alasan unfuk

ditinggalkannya pembentangan lengan seperti anjip membentangkan

lengannSn. Karena hal itu menaftkan benfuk yang syar'i. Pembahasan

tentang dimakruhkannya sifat ini telah dikemukakan.

Di dalam hadits ini disebutkan hukum 5nng disertai dengan

alasannya, karena menyenrpakan dengan sesuafu yang buruk termasuk

yang layak ditinggalkan di dalam shalat. Serupa dengan ini adalah

penyerupaan: Bahwa Nabi $ ketika hendak menjauhkan agar tidak

mengambil kembali pernberian, beliau mengatakan, *4 G gr:jt ,P
4 ,t' 

"t-ii.ri3( 
lPerumpmaan onang wng mengambil kqnbali

pemberiann5n adakh sepati aniing Wng mqnakan kembali

mwbhamSal, atau sebagaimana png beliau saHakan.
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BAB WA.IIB}.IYA THUMA'NINAHDI DAIAM RUKU
SUJUD

, r:rili;

D..AIT

& itL\t ra o\t'"i,'&ht'€:r;;-; €j *-1v
?rt,**Ut *'&;c'"i,ji.F .pi {J-ilJt S?i

,ib* J5'ei k'f dy,U g,rt,,lui *'t rlL
'f dy,U g,rt:sui & rllh,* dt* p;*;
,,r-.ii,i:#;iv *r,, '&.rf{$,Jd - bi - JG
'"irt'i, rtit'a'k *;t'd, f< r>Ut Jt',* 61, Jra

}-u &'Ei'"i,qG J# & ert ilq6|# e
,ik i!* C'd)';;it) i;;'j"bi ,p er, i ,i:*

97. Dan Abu Hurairah ig: Bahwa Rasulullah $ nnsuk masjid,

lalu seorang lelaki juga masuk lalu shalat. Kemudian (selesai shalat) lelaki

itu menghampiri Nabi $ lalu mengucapkan salam kepada beliau, (beliau

pun membalas salamnya) lalu berkata, " Kembalilah lalu shalatlah, karena

saungguhnya engkau belum shalat." Maka lelaki itu kembali (ke tanpat
semula) lalu shalat seperti sebelumnya, kemudian menghampiri Nabi $
dan mengucapkan salam kepada beliau, (beliau pun membalas

@IhkamulAhkam



salamnya) lalu berkata, "Kunblilah lalu shalatlah, karena

engl<au bdlrn slalat" -itu sudah terjadi hingga tiga kali-, lalu lelaki

tersebut berkata, "Derni Dat yang telah mengutusmu dengan

kebenaran, aku Udak bisa lebih baik dari ini, maka ajarilah aku." Beliau

bersabda, "Jilo aglau telah badfui unfuk melalsanalcan shalat, naka

berbkbirldT, kqnudian hcalah apt Al Qr'an gng mudah hgimu,

kemudian rulrulah gnpi anglau thuma'ninah dalam keadaan ruku,

kentudian barghfuh ampi aglau Mirt tqak, kmtudian sujudlah

annpi azglau thutn'ninah dalarn keadaan sujud, kqnudian bngkitlah

satnpi azglau thmn'nhmh dakm keadaan duduk. Dan lakul<an ifu
sernua di dabm *tn,a 

"161r6ru."%I

Penjelasan:

Pernbatrasan meng€nai hadib hi dari beberapa segi;

Pertama: Hadits ini menunjukkan kelernbutan dalarn amar

nn'ruf ,nhyi munkar (mernertrtatrlon kebailon dan mencegah

kerrrungkamn), karena Nabi $ mernperlalrukan leJaki tersebut dengan

lernbut dalam menreintahryn, sebagaimana yang dikatakan oteh

Mu'aw[nh bh Al Halorn As-Sulami, "Beliau tidak mernbentakku."

Denrikian dh menggambarkan kdenrbutan Rasulullah $ terhadapnya.

Dernikian jr4a yang beliau l<atalran mengenai seorang baduy (1nng

kencing di salah satu sudut nrasjid), at-r,)'l I lJangan kalian

mangaarin@, dan beliau trak bersikap keras terhadapnln. Ini

menunjukkan alfilak Nabi $. Fladits ini juga mentrnjukkan berulang-

ulangnya merriawab salam jika pernberi salam mengulang-ulangnlra,

2n HR. Al B*trart dengan lafazh ini di lebih dari satu ternpat. HR. Abn.r Daud,

An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Idald yang shahfrp buruk itu adalah Ktraltad bin
Rafl', sebagaimana yang dijdaskan oletr lbnu Abi Slnibah.
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sebagaimana 5ang disebutkan pada sebagian jalur periuayatann5n,

kendati pun jaraknSn berdekatan.

Kedua' Sebagian ahli fikih b€rdalih dengan ini dalam

mamjibkan apa lnng disebutkan di dalam hadits ini dan tidak

mamjibkan apa lrang tidak disebutkan di dalamnya. Adapun wajibilya

apa yang disebutkan di dalamnya' karena terkaikrya p*ilfih
dengannya. Sedangkan tidak wajibnya apa yang tidak disebutkan di

dalamnya, bukan semata-mata karena asalnya tidak wajib, tapi karena

sebagai perkara tambahan atas hal itu, lnitu bahwa konteksnln adalah

konteks pengajamn, penjelasan bagi Srang tidak tahu, dan pengenalan

tentang ker,vajiban-kev.rajiban shalat. Dan ini menunjukkan terbatasnya

ka,uajiban-keurajiban hanSn benrpa hal-hal yang disebutkan saja.

Tingkat pembatasan ini diperkuat oleh kenyataan, bahwa Nabi

S menyebutkan apa yang terkait dengan keburukan cara yang

dilakukan oleh omng yang mengerjakan shalat itu dan apa 5nng tidak

terkait dengan kebunrkanqn yang benrpa kerajiban-keuajiban shalat.

Ini menunjukkan, bahwa beliau tidak membatasi maksudngra hanln pada

hal-hd dilaldonn!,a secara buruk saja.

Karena dernikian, maka setiap point yang diperdebatkan oleh

pam ahli ftkih mengenai wajibnya {an disebutkan di dalam hadits ini-,

maka kita harus berpedoman dengannya dalam mamjibkannln. Dan

setiap point yang diperdebatkan mengenai wajibnya dan tdak

disebutkan di dalam hadits ini, maka kita berpedoman dengannya dalam

tidak manrajibkannya, karena tidak disebutkan di dalam hadits ini,

sebagaimana yang telah dikernukakan bahwa konteksngra ini sebagai

pengajaran. Dan di samping itu telah tampak indikator yang

menunjukkan maksud penyebutan kamjiban-kauajiban. Adapun setiap

poin yang diperdebatkan keharamannya, maka kita harus berdalih
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dengan hadits ini dalam tidak mengharamkannya. Karena jika mernang

diharamkan, tenfu harus melakukan kebalikannga, karena larangan dari

sesuafu adalah perintah dengan salah safu kebalikannya. Jika memang

melakukan kebalikannya adalah wajib, tentu hal itu disebutkannya,

sebagairnana yang telah kami sebutkan, maka Snng termasuk kelaziman

lamngan adalah perintah melakukan kebalikannya, dan perintah

melakukan kebalikannya: disebutkan di dalam haditsnya, sebagaimana

lrang fadi kami sebutkan. Jika tidak disebutkan -yakni perintah

melakukan kebalikannyn-, maka kelazimannya juga tidak ada, yaitu

perintah melakukan kebalikannya. Dan jika perintah melakukan

kebalikannya tidak ada, maka yang kelazimannya juga tidak ada, yaitu

lamng akan hal tersebut.

Ketiga cara ini 5nng bisa dUadikan patokan pendalilan dalam

banyak masalah yang terkait dengan shalat. Namun ada beberapa fugas

bagi pam pencari kebenaran dalam ketiga hal ini;

Pertatna: Mernadrikan jalur-jalur periwayatan hadits ini, dan

mengumpulkan hal-hal Snng disebutkan di dalamnya serta mengambil

tambahannya sebagai tambahan, karena mengambil tambahan adalah

wajib.

Kdua, Jika ada dalil yang menunjukkan kepada salah satu dari

dua hal, baik fidak mar;ajibkan ataupun moanjibkan, maka ifu harus

diamalkan selama tidak diselisihi oleh dalil yang lebih kuat darinya. Hal

ini dalam masalah penafian yang harus lebih diperhatikan, yaitu ketika

terjadi konhadiksi dengan memperhatikan dalil mana png lebih kuat,

maka itu yang diamalkan.

Menurut kami, bila berdalih dengan ini dalam tidak mer,vajibkan

sesuafu karena tidak di sebutkan di dalam hadits ini, sernentara di dalam

hadits lain disebutkan bentuk yang manerintahkan, bila bisa dikatakan:

M IhkamulAhkam



haditsnya menunjukkan fidak wajib, rnaka sifat perintah diartikan

sebagai anjruan, namun menurut lorni itu lebih kuat, karena tidak

wajibnya itu bertopang pada pendahuluan lainnya, 5laitu bahwa tidak

disebutkan di dalam riwayatrya menunjukkan tidak disebutkan juga pada

perintah. Ini selain pendahuluan 57ang kami tetapkan, fraitu bahwa +iclak

disebutkannya itu menunjukkan tidak wajib, karena maksudqn di sana

bahvrn Udak disebutkannya itu pada perintah dad Rasulullah S
menunjukkan tidak wajib, karena itu mempakan konteks penjelasan,

dan tidak disebutkannya di dalam perintahnya berbeda dengan tidak

disebutkan di dalam riwayat. Tidak disebutkan di dalam rirrngrat hanya

menunjukkan penyebutan pada perintah, dengan cara dikatakan:

seandaingra ada tenfu itu disebutkan, atau bahwa asalqn memang tidak

ada. Pendahultnn ini l€bih l€rnah daripada konotasi perintah yang

menuniukkan wajib.

lain dari itu, hadits yang mengandung perintah itu adalah

penetapan tambahan, maka ifu harus diarnalkan.

Sernua pernbahasan ini berdasarkan perrgarnalan redalsi

perintah dalam mewajibkan yang tampak padanyra. Sedang yang

menyelisihi mengeluarkann5ra dari hakikatrya, dengan alasan fidak

disebutkan. Maka peneliti perlu membandingkan antara dugaan yang

disimpulkan dari tidak disebutkannya di dalam riwalnt dan dugaan yang

disimpulkan dari status redaksinya yang menunjukkan wajib. Menurut

kami yang kedua intlebrh rajih.

Ketiga, Melanjutkan pada safu cara, dan tidak digunakan pada

tempat 5rang ditinggalkan dalam hal lainnya, karena akan mernalingkan

pandangannya. Dan hendaknya menggunakan atuan-aturan yang

berlaku dalam hal itu dengan safu cara penggunaan. Karena terkadang
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terjadi perbedaan pandangan dalam pembicaraan kebanyakan para

pengkaji.

Ketiga, dari pernbasan tentang hadits ini: Telah dikemukakan,

bahwa hadits ini -karena dimaksudkan menaftkan karrajiban- terkadang

dijadikan dalil berdasarkan tidak disebutkanqB di dalam hadits. Mereka

melakukan ini dalam berbagai nrasalah.

Di antaranya: Bahwa hamah tidak wajib, ini menyelisihi

pendapat yang mengatakan wajibnya itu. Alasannya, karena iqamah

tidak disebutkan di dalam hadis ini. Hal ini -berdasarkan apa yang kami

nptakan- mernerluan paniadaan kenjil>an dalil yang menunjukkan

wajibnya itu kefilo teriadi perbedaan, dan karena hal itu tidak disebutkan

di sernua jalur periwayatan hadits ini. Sernentara pada sebagian jalur

periurayatannya disebutkan perintah hamah.228 Jika itu shahih, rnaka

telah hilang salah satu dari dua gBrat yang kami tetapkan.

Di antaranya juga: Berdalil dengan ini dalam menptakan tidak

wajibnya membaca doa istiftah karena fidak di sebutkan. Ada nukilan

dari sebagian ulama mutaakhiPzg 4ari kalangan orang-orang lnng
tidak mendalam fikihnya, yang dinisbatkan kepada selain fuy-Syafi'i-
bahwa AsySyafi'i meingatakan wajibnya hal itu. Ini jelas salah. Karena

tidak ada yang menukil itu selainnya, maka kekeliruan itu darinya (orang

tersebut). Kalaupun itu dinukil juga oleh selainnya -seperti Al Qadhi
Iyadh rahimahullah dan orang-orang utama 5rang setara dengannya-,

maka asumsi ifu dari mereka, bulon dari Aqrsyafi'i.

228 HR. At-Timidzi dan Abu Daud dari hadits Rifa'ah bin Rafi', lafazlnya, bf1
iru rprp ,\rtVl! gan berwudhulah Fn7Atlah perintahkan

kepdamu, ketnudkn uapkanlah sjnhadat, lalu iqanahlallt.
229 Yaitu Ibnu Rusyd sang filosof.
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Di antaranya juga: Sebagian ulama madzhab Maliki berdalih

dengannya dalam menyatakan tidak uajibnya tasyahhud, karena hal ifu

tidak disebutkan (di dalam hadits ini), namun orcng ini fidak menlnngkal

salam. Karena bagi ulama rnadzhab Hanafi adalah berdalih dengannya

dalam tidak mauajibkan salam secara tersendiri, kendatipun materiiiya

sarnEr, kecuali dalil fnr,g menyelisihi wajibnlp salam lebih kuat darifi5ia

dalil yang tidak mewajibkann5nBo, karena dia meninggalkannp. Beda

halnln dengan tasyahhud, rnalo mengenai ini dikatakan dua hal;

Perbma: Eiahwa dalil yang mer,rajibkan tasyahhud adalah

p€rintah, dan ini l&th mjihdari apa yang lorni sebutkan.

Secara urnurn, dia bisa mendebat antara dua hal Snng

di-mjililtan, dan mengernukakan alasannya, lalu mernbiarkan

perrdebatan ifu sebagainrana yang dikatakan.

I(dtn, Bahwa konotasi lafazh png menunjuklGn kepada

sesuatu Udak menaftkan penghalang !,ang njih. Karena konotasi

menrpakan p€*ara yang kernbali kepada lahzh, atau kepada p€rintah,

seandainya pengamatan dimumikan terhadapnp, tenhr alon ,elaslah

hulumnp, dan itu 6dak Udak menafikan adanlra penyelisih.

Mernang iil€ b€rdalih dengan lafazh yang mengandung dua

kernungkirnn yang setara, rnaka konotasinln tertepiskan. Terkadang

dalil di$makan sebagai sebutan dalil sernpuma yang wajib diamalkan,

dan ini menunjukkan tidalt adanya penyelisih yang njih. Yang lebih

utama adalah menggunakan cara pertarna dalam berdalih dengan

konotasi lafazh{afazh Al Kitab dan As-Sunnah. Dan bagi yang

230 Di dalam naskah .,, dan g dicantumkan: Snng dijadikan datil yang

menuniukkan tidak wajib.
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menyatakan adanya penyelisih yang njih, hendaknya dia

menjelaskannya.

Keempat, dari pernbasan tentang hadits ini: Kalimat P (tatu

bertakbirlahl dijadikan dalil wajibn5n takbir tersebut. Sementara Abu

Hanifah menyelisihinya, dia mengatakan, "Jika dia menggunakan lahzh

yang mengindikasikan pengasJungan, seperti,'JJl hi atau ij&( trr,

maka ifu cukup." Ini pandangan darinya dari segi makna, dan bahwa

maksudnya adalah pengagungan, sehingga bisa tercapai dengan setiap

yang menunjukk?n itu. Adapun 5rang lainnya mengikuti lafazhnya, dan

zhahimgn menunjukkan penetapan takbir (j,lh,). Ha ini dikuatkan,

bahwa ibadah adalah ternpat ketaatan, dan ifu sangat bunyok terdapat

padanya, maka kehatian-hatian dalam hal ini adalah dengan cara

mengikuti tuntunan.

lain dari ifu, terkadang yang khusus itu dituntut, yakni

kekhususan pengagungan dengan lafazh # &i. O"*it ian ini, karena

tingkatan dzikirdzikir itu berbeda-beda, sebagaimana yang ditunjukkan

oleh sejumlah hadits. Maka terkadang tingkatan suatu dzikir tidak dapat

tercapai oleh dzikir lainnya. Hal ini tidak bertentangan dengan asal

makna yang dapat difahami, karena ketaatan terkadang terjadi secara

terperinci, sebagaimana kita memahami bahwa maksud dari ruku adalah

pengagungan dengan ketundukan, tapi bila digantikan dengan

ketundukan lainnya maka itu tidak mencukupinya. Hal ini dikuatkan lagi

oleh kesinambungannya pengamalan umat di dalam shalat dengan

menggunakan lafazh ini, yakni 'f,,tjlti

Kemrudian dari ifu, telah masyhur di kalangan para ahli ushul,

bahwa setiap alasan yang disimpulkan kembali kepada nash dalam

pernbatalan (pengguguran) atau pengkhususan maka hal ifu bathil, dan
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berdasarkan inilah keluamSn hukum masalah ini. Karena hukum ini

disimpulkan dari nash, bahwa malsudnya adalah kemuflakan

pengagungan yang menggugurkan kekhususan takbir. Kaidah ushul ini

disebutkan oleh sbagian mereka dalam masalah ini baik sekilas maupun

secam detail. Dan berdasarkan perkiraan mutlaknya, maka keluailah

apa yang kami sebutkan itu.

Kelima, Redaksi lrit b t!tn';,A t; lj' p (kenudian bacalah

agt Al Qur'an yang.mudah bSr*A menunjukkan wajibnya membaca

AI Qur'an di dalam shalat. Ini dijadikan dalil oleh omng yang

memandang bahwa Al Faatihah tidak ditetapkan. Arahnya memang

benar, karena bila yang mudah bagin!,a adalah selain Al Faatihah, maka

yang mernbacanya berarti zudah melaksanakan perintah ini, sehingga

terlepas dari tuntutan. Adapun lrang menetapkan pembacaan Al

Faatihah sebagai keu,rajiban, yraitu para ahli fikih yang empat, kecuali

bahwa Abu Hanifah -yang termasuk di antara mereka, sebagaimana

nukilan darinya- menetapkannya wajib, dan bukan fardhu. Namun pada

asalqn tidak ada perbdaan antara Snng wajib dan yang fardhu. Mereka

yang membela madzhab mereka berbeda pendapat mengenai jawaban

terhadap hadits ini, dan mengenai ini disebutkan beberapa jalur:

Jalur pertama: Bahwa dalil yang menetapkan Al Faatihah,

seperti saMa Nabi $, ?4, fr."rfi d',f.a\2 1 (Tidak ada shalat

bagt yans tidak mmzbca Faafihatul Kitaat)4231 dianggap sebagai

penafsiran kalirnat global pada sabda beliau, oTrjir ';-2?lA t:4 U'lpr

(bcatah a5at Al Qr'an Sang mudah bgrnli.Maka ini -jika yang

dimaksud dengan yang global ini adalah yang dimaksudkan oleh para

ahli ushul- tidaklah demikian. lGrena yang global adalah yang

231 Nanti adalah dikemukakan dari hadits Ubadah, nomor 95.
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maksudnya tidak jelas, sedangkan kalimat: 9lr-ilr t4'$i; ;$ 6i:jt

(bacalah a5nt Al Qur'an yang mudah bagimQ cukup jelas, bahwa

maksudnya memenuhinya dengan melakukan yang mudah baginya.

Bahkan sekalipun tidak ada sabda beliau: yqi' W.W.VU- t',f.6)b 1

(Tidak ada shalat bagr t/an7 tidak memfuca Faatihatul Kitaad1, niscaya

kami anggap cukup pemenuhannya dengan setiap yang mudah. Dan

bila itu dianggap global, karena tidak menyebutkan salah satunya, maka

ini juga tidak menafikan kecukupan dengan masing-masing 5nng bisa

disandangkan padanya sebutan itu, sebagaimana pada sernua kata yang

mutlak.

Jatur kedua,Menjadikan redaksi 'U j-$ UlSr (bacalah inng

mudah bagimll sebagai kemuflakan yrang dibatasi, atau keumuman yang

dikhususkan oleh sabda beliau, q$Jl y.6.lti\b | (Tidak ada shalat

kquali dangan mebaa Faatihatul KibaA. Hal ini disanggah dengan

dikatakan: Kami tidak menganggapnya muflak dari segala segi, tapi

dibatasi dengan pembatasan ringan yang mengindikasikan bolehnya

memilih di antara bacaan-bacaan yang mudah baginya. Pembatasan

yang khusus ini sebanding dengan penetapan ifu. Adapun contoh

kemutlakan yang tidak menafikan penetapan ini, misalnya dikatakan'

"BacalahAl Qur'an." Kemudian dikatakan: "Bacalah Al Faatihah,"

karena saat itu berarti membawakan yang mutlak kepada yang

muqaSryad $ang dibatasi). Contoh yang menjelaskan ini: Bila seseorang

mengatakan kepada budaknya, "Belikan aku daging. Dan janganlah

engkau membeli kecuali daging kambing." Maka ini tidak bertentangan.

Tapi bila dia mengatakan, "Belikan aku daging apa saja terserah kamu,

tapi jangan engkau beli kecuali daging kambing." Dalam wakfu yang

bersamaan terjadi konhadiksi, kecuali bila yang dimaksudkan dengan

ungkapan ini hanya berupa ungkapan pengecualian.
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Adapun klaim pengkhususan, ifu jauh dari mengena. Karena

konteksnya menunjukkan kernudahan perkara bagn5ra. Yang mendekati

ini adalah bila menetapkan 6 di sini dengan makna (,.5lr, d* maksudnya

adalah sesuatu yang tertenfu, yaitu Al Faatibah, karena kaum muslmin

banyak yang menghafalnya, sehingga ifulah yang mudah. ..;,

Jalur ketiga, Mengartikan kalimat # 6 @pa Sang mudah)

sebagai tambahan atas Al Faatihah. Hal ini dituniukkan oleh dua hal;

Pertama. Pemaduan antara ini dan dalildalil yang me,uajibkan Al

Faatihah. Kdua Apa yang disebutkan pada sebagian riwayat Abu

Daud, l:;i ol hr 'r- 6t gpt i! t?'p (kqnudian bacalah ummut

Qurlan dan ap WnS AIah kehendaki untuk mgl<au bacal.Riwayat ini

-jika shahih- menepiskan sanua kerumitan tersebut, karena kami

nyatakan keharusan mengambil tambahan berdasarkan pernaduan jalur-

jalur periwayatan hadits. Dari jalur ini didapati: keluamya benhrk

perintah dari zhahimln menumt orang ynng memandang tidak wajibnya

tambahan atas Al Faatihah, dan itu adalah mayoritasnya.

Keenam, SaMa beliau S, t-.l5'# ,;;i ' 
p lkernudian

rukulah sampai engl<au thwn ninah dalam kadaan rukQ mertunjukkan

wajibnya ruku. Mereka juga bedalih dengan ini dalam menetapkan

wajibnya thuma'ninah, dan hadits ini juga menunjukkan itu. Tidak

terbayang di sini apa yang dibicarakan oleh orang-orang, yang

maksudnya: Apakah termasuk tujuan atau tidak? Atau seperti yang

dikatakan tentang perbedaan antara termasuk jenis tapal batas tujuan

atau tidak. I(arena tujuannp di sini -yaitu thwna'ninaF adalah sifat

ruku, karena dibatasi dengan lafazh t-i$tt (dalam kadaan ruhl,

sedangkan sifat sesuafu akan bersama sesuatu itu. Bahkan jika kita

menganggap bahwa seseomng ruku tapi tdak thuma'ninah, namun dia
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bangit dari apa yang disebut ruku, maka tidak benar disandangkan

kepadanya kenrutlakan ruku dengan tapal batas thuma'ninah.

Sebagian ulama mutaakhir menrgernukakan pandangan yang

sangat aneh, dia mengatakan, yang intinya: bahwa hadits ini

menunjukkan tidak uajibnya thura'nhah dilihat dari segi bahwa orang

baduy itu shalat tidak sertai thuma'ninah hingga tiga kali. Sedangkan

ibadah yang tidak terpenuhinya syaratnya adalah rusak lagi haram.

Seandainya thuma'ninah itu wajib, tentu perbuatan omng baduy ifu

rusak, dan sandain5ra dernikian, maka Nabi $ fidak akan mengakui saat

perbuatannya bei'langsung. Karena demikian, rnalo ielaslah bahwa hal

itu tidak wajib. Dia mengartikan thuma'ninah sebagai hal yang

dianlurkan, dan mengartikan saMa beliau &,'JJt'l-J 'lJ-,/itl Uaraa

saungguhng angkau belum shabl dengan perkiraan: belum

melakukan shalat secaftr s€mpurna.

Bisa dikatakan, bahwa pertuatan otang baduy itu png demikian

tidak disandangkan kehararnan atasnya. Karana syarabrya adalah

mengetahui hukum, jadi persetujuan beliau ifu bukan persetujuan

terhadap yang haram. Namun ini fidak cukup sebagai jawabannln,

karena ifu adalah perbuatan yang rusak, sebab pengakuan ifu

menunjukkan tidak rusaknSa peltuatan itu. Jika tidak, tentu tidak ada

juga pengakuan terhadap zuatu kondisi yang menunjukkan kebenaran

(sah).

Telah dikatakan juga, bahwa pengakuan bukan sebagai dalil

yang menunjukkan pembolehan secara mutlak, tapi pasti menafikan

halangan-halangannya. Sementara bertambahnya penerimaan orang

yang belajar terhadap apa yang disampaikan kepadanya setelah

berulangnya perbuatanngra, dan setelah mengerahkan segala

kemampuann5n, serta setelah mengernukakan pertanynerlnya, adalah
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maslahat yang mengalangi wajibnya spontanitas pengajaran. Apalagi

disertai dengan tidak adangn kekhawatimn akan kehilangan

(keterluputan), baik berdasarkan kondisi riilnya, ataupun melalui wahyu

yang khusus.

Ketuiuh: SaMa beliau &, L4 J*-i6 & eJt t (kantudian
-.,i

bngkitlah ampi engkau berdii tqali menunjukkan wajibnya bangkit.

Ini menyelisihi pendapat yang menafikannya. Juga menunjukkan

wajibnya i'tidal (menegakkan tubuh) setelah bangkit ini. Dernikian

madzhab Asy-Syaf i di kedua tempatrya. Sementara ulama madzhab

Maliki menyelisihinya. Telah dikatakan tentang tidak wajibnya i'tidal,

bahwa rnaksud dari bangkit ini adalah pemisahan, dan itu bisa tercapai

tanpa i'tidal(mqregakkan fubuh). Pendapat ini lernah, karena kami fidak

sependapat bahwa itu rnaksudnya, dan juga tidak sependapat bahwa

itulah maksud intinya. Bentuk perintah ini menunjukkan bahwa i'tidal

adalah maksud unfuk memisahkan (antar rukun/gerakan), maka tidak

boleh ditinggalkan.

Pendapat lainnya yang juga dekat dengan pendapat lernah ini,

adalah dalih sebagian orang yang mengatakan tdak wajibnya

thuna . ninah berdasarkan firman Allah Ta'a16, rll$t j ry{Sj (Rukulah

l<amu dan sujudlah l<arnu. (Qs. Al Hajj I22l: 771, yang mana Allah tdak

memerintahkan kita lebih dari apa yang dfebut ruku dan sujud.

Pendapat ini sangat lemah, karena perintah ruku dan sujud telah

mengeluarkan pihak yang dibebani itu dengan terpenuhinya apa lrang

disebut ruku dan sujud, sebagaimana yang disebutkannya. Namun yang

dibicarakan bukan itu di sini. Tapi membicarakan keluamya itu dari

lingkup perintah lain, yaifu p€rintah thuma'ninah, karena perintah itu

harus dipenuhi, sebagaimana wajibnya pernenuhan yang pertama.
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Kedelapan: Redaksi ,y61Ffu &'.#i'j (kenudian

sujudlah annpai engkau thuma'ninah dalam kadaan suiudr.

Pembahasan mengami ini seperti pembahasan mengenai ruku.

Dernikian juga mengenai redaksi tJ,E lFirS s--'eJjt €
(kentudian banglkifuh ampi angkau thuma'ninah dalam keadaan

dudu$, kesimpulannp sama.

Kesembilan: SaMa beliau S, L{Ii gr-, ,J'$;*r't
(Kentudian lakukan itu sernua di dalam semua shalatmd. Ini

menunjuklran wajibnya membaca AI Qw'an di sernua raka'at. Jika

dipastikan bahwa yang diperintahkan kepada orang baduy ifu adalah

pernbacaan pernbacaan Al Faatibah, maka itu menunjuklon wajibnya

pernbacaan Al Faatihah disemua mka'at. Dernikian madzhab AqfSyafi'i.

sernentam di dalam rnadzhab Maliki ada tiga pendapat. Pqbma Wajib

di setiap mka'at. Kdm Wajib pada nrayoritasnya. Ketiga Wajib di satu

raka'at saja.
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'v )t ,:yrlf a fu g, *ilt ,l i;r.l'* -iA
.*41 #y.'6- n';s.i,{,* I ,i6 *3 *ht

98. Hadits pertama: Dari Ubadah bin fuh-Shamit 4$: Bahwa

Rasulullah $ bersaMa, "Tidak sah haht bgr WrS htdak mqnbca

Faatihatul Kitub."232

BAB BACAAI.I DI DAIAM SFIAIAT

Penjelasan:

Ubadah bin Ash-Shamit bin Qais bin Ashram Al Anshari As-

Salimi Al Aqabi, peserta p€rang Badar, d$uluki Abu Al Walid. Meninggal

di Syam, larburan dikenal dengannp sebagaimana yang disebutkan.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dia meninggal pada tahun tiga

uluh enrpat di Ar-Ramlah. Pendapat lain menyebutkan: di Baitul Maqdis.

Hadits ini menunjukkan wajibnya membaca Al Faatihah di dalam

shalat. Alasan pendalilan darinya cukup jelas, namun sebagian ulama

ushulB3 meyakini keglobalan pada lafazh Snng seperti ini, dilihat dari

segi bahwa itu menunjukkan penafian hakikat, namun sebenamln itu

tidak dinafikan, sehingga perlu penyembunyian, dan tidak ada cara

unfuk menyembunyikan setiap yang mernungkinkan, karena dua hal;

232 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada pembahasan tentang shalat. HR.
Muslim, Abu Daud, At-Tirmidd, hnu Majah, Imam Ahmad dan An-Nasa'i
dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhrl, dengan tambahan: r\ui laau lebit).

233 YuiLl Abu Bakar Al Baqilani.
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Pertama: Bahwa penyernbunyian hanya diperlukan jika darurat,

sedangkan darurat terpenuhi hanya dengan penyembunyikan tunggal,

dan fidak perlu penyembunyian lebih dari itu. Kedua, Bahwa

penyembunyian semuanya bisa menimbulkan kontradiksi, karena

penyembunyian kesernpumaan mequnjukkan penetapan asal

kebenamn, sedangkan penafian kebenamn menyelisihingn. Karena

jelasnya penyembunyian tunggal maka sebagiannya tidak lebih utama

dari sebagian lainnya, maka jelaslah keglobalan ifu.

Jawaban ini: Kami tidak sependapat bahwa hakikat itu tidak

dinafikan. Tidak dinafikannya itu bila lafazh iil .at 
dibar,rnkan kepada

selain pengertian sSar'i, demikian juga i(iJt dan sebagainya. Tapi bila

dibawakan kepada pengertian sgrar'i, maka itu dinafikan secara hakiki,

dan tidak perlu penyembunyian lnng menyebabkan keglobalan, akan

tetapi lafazh-lafazh pernbuat syari'at diarfikan sesuai pengertiann5n,

karena itulah mayoritasn5ra. Dan juga karena hal itulah yang dibutuhkan,

karena beliau diutus unfuk menerangkan syari'at-syari'at, bukan

menjelaskan topiktopik bahasa.

Redaksi y.:l*.w.\t;)b | (Tidak ada shalat kecuati dangan

Faatihatul Kibab). Ini dijadikan dalil oleh orang yang mar,rajibkan bacaan

Al Faatihah di setiap raka'at, berdasarkan anggapan bahwa setiap

raka'at disebut shalat. Ini juga dijadikan dalil' oleh orang yang

memandang wajibnya itu di raka'at pertama saja, berdasarkan anggapan

bahwa itu menunjukkan tercapainya sebutan shalat ketika dibacanya AI

Faatihah, sehingga bila telah tercapai apa yang disebut dengan

pembacaan Al Faatihah pada suatu raka'at, maka berarti tercapailah

shalat. Sebutan itu tercapai dengan pembacaan Al Faatihah satu kali,

maka harus dikatakan tercapainya sebutan shalat. Hal yang

menunjukkan apa yang dinyatakannya ini, bahwa penggunaan sebutan
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keseluruhan pada bagiannya adalah kiasan, dan ini dikuatkan oleh sabda

beliau g, ,:Lj;Jl ,P hr'fiik t+A 'u..71 lUna shalat 5nng diwajibkan

Allah atas pan hambal, karena ini menunjukkan bahwa sebutan shalat

adalah hakikat pada himpunan perbuatan, bukan pada setiap mka'at.

karena jika hakikatr5n pada setiap mka'at, maka yang diwaiibkan atas

para hamba adalah tujuh belas shalat.

Jawaban ini: Bahwa maksudnya adalah menunjukan p".,gertian

sahnya shalat dengan pembacaan Al Faatihah pada satu raka'at. Jika

ada dalil lain yang menyatakan wajibnya itu di setiap raka'at, maka itu

harus didahulukan. Hadits ini juga dgadikan dalil wajibnya pembacaan Al

Faatihah atas makmum, karena shalat makmum adalah shalat juga,

maka tidak ada shalat bila tidak ada pernbacaan Al Faatihah. Jika ada

dalil yang menunjukkan pengkhususan shalat makmum dari keumuman

ini, maka itu didahulukan, tapi jika tdak ada, maka hukum asalnya

adalah mengarnalkan ini.

J;t tsts :Jti.:; hr ,ir',$.,t2:\tilt3 €J f -ql

i$t u*'u Ft\t i,bt)t e'trt *t * \t ,k yt

'#, ,y.rit e'j*':-:,Jr!' ,f Jh ,g|:t;t 7qt '*.a.

d Jh dt;'t q6t -);r.e. 
.:*sr C'q og ) ,itr+!t 

^ftt
in, .7.t i!u.';;\t .St)r e: *tir e']*,-:,Jri,

o

.*_dt e'jft-:,grlat y* u .,J-1!' 
'1,tSt ,r Jh

99. Dari Abu Qatadah AI Anshari 49, dia berkata, "Adalah

Rasulullah '$, pada dua raka'at pertarna dari shalat Zhuhur beliau
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mernbaca AI Faatihah dan dua sumh flainnya). Beliau memanjangkan

pada (mka'at) pertama, dan mernendddGn pada (raka'at) kedua. Beliau

terkadang menrperdengarkan a1nt (yang dibacanfa). Dan di dalam shalat

Ashar beliau mernbaca Faatihatul Kitaab dan dua sumh fiainnya). Beliau

mernanjangkan pada (mka'at) pertarla, dan mernendekkan pada

(raka'at) kedua. Sementam pada dua raka'at lainnp beliau mernbaca.

Ummul Kitaab. Beliau juga menraniangkan pada raka'at pertama dari

shalat Subuh, dan menrendekkan pada (mka'at) kedua.'B4

Penielasan:

9(tl$i adalah bentuk b*r\nh(b€rbilang dua) dari jlli &nns

pertama), demikian j"ga grifti 1a,n hinnya). Adapun Ltu iijli yu"g

terdengar dari banyak lisan, dan benhrk tlr;nirilmyaiUi1ti, ini fidak

kuat dalam segi bahasa. e"U"-pu hal 3nng terkait dengan hadits ini;

Pertama, Hadits ini menuniul*an surah secara

urnum bersama Al Faatihah. Ini disepakat dan diamalkan secara

berkesinambungan oleh urnat ini. Namun mereka berbeda pendapat

mengenai wajib dan tidakn5n itu. Adapun sekadar melakukan

sebagaimana yang pernah kami katakan- tidak menunjukkan wajib,

kecuali bila memang ifu sebagai penjelasan mengenai keglobalan Snng

wajib, narnun tidak ada dahl mjihyang msggugurlon wajibnya. Banyak

perbuatan yang dimaksudkan penetapkan kannjibannya diklaim sebagai

penjelasan hal yang global. Penrbahasan tentang ini telah kami

234 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini di l€bih dari sahr tempat. HR. Mwlim, An-
Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud, dengan tambahan: Dia berkata, "Maka

kami menduga bahwa beliau menraksudkan dengan ifu agar oftmg-orang
(yang terlambat) bisa mendapatkan raka'at pertama."
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kemukakan. Topik ini termasuk rnasalah dimana orang yang menernpuh

jalan ifu perlu mengeluarkannln dari statusnya sebagai penjelasan, atau

perlu membedakan antam ifu dan apa lnng diklaim sebagai penjelasan

dari perbuatan, karena tidak ada hal lain bersamanya di tempat tersebut

selain sekadar perbuatan, dan ifu ada di sini.

Kedua' Para ulama berbeda pendapat,mengenai dianjurkannya

membaca surah di dua raka'at lainn5ra. Mengenai ini Asy-Syafi'i memiliki

dua pendapat. Hadits ini dijadikan dalildalam mengkhususkan bacaan di

dua raka'at pertama, karena intlreih zhahir-nya hadits ini, yang mana

hadits ini mernbedakan antara dua raka'at pertama dan dua raka'at

lainnya dalam penyebutan pernbacaan surah dan tanpa pembacaan

sumh. Ada juga kemungkinan lain selain itu, karena lafazhnya bisa

mernaksudkan pengkhususan dua raka'at p€rtama dengan pernbacaan

yang disifati dengan sifat ini, yakni merranjangkan bacaan pada 5rang

pertarrra, dan merrendekkannya pada png kedtn.

Ketigat Hadits ini menunjukkan bahwa bolehnya men5nringkan

pembacaan sedikit a!,at di dahm shalat grr [shalat yang bacaann5ra

pelan, yaitu Zhuhur dan Ashar], dan ini tidak dianggap sebagai kelupaan

yang menunfut sujud sahwi.

Keempat: Hadits ini juga menunjukkan dianjurkanngn

memanjangkan raka'at p€rtarna dibanding mka'at keduany'a,

sebagiamana yang disebutkan di dalamnya. Adapun memanjangkan

bacaan pada mka'at pentama dibanding bacaan pada mka'at kedua, ada

catatan dan pertanyaan kepada orang lnng berpendapat demikian.

Namun lafazhnya menunjukkan paniangnlra mka'at, dan ifu bisa

dipanjangkan karena mumi bacaan dan bisa juga karena hal lainnln,

termasuk bacaan. Omng yang tidak memandang adanya hal lain [yang

memanjangkan raka'atl selain bacaan, dan menganjurkan pemanjangan
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raka'at p€rtarna, dengan berdalih dengan hadits ini, adalah tidak

sempurrn ba$nya kectrali dengan dalil lainnya, yang menunjukkan

bahwa tidak ada hal lain selain bacaan.

Mungkin ini bisa dijawab, bahwa yang disebutkan itu adalah

bacaan. Zhahimya, bahwa pemanjangan dan pernendekan kernbali

kepada apa !,ang disebutkan sebelumnla, yaifu bacaan.

Kelima, Hadits ini menunjukkan boletrnga mencukupi dangan

zhahirnya kondisi dalam khabar, tanpa bertopang pada yang hal

dilnkini. Karena cam unfuk mengetahui bacaan surah di dalam shalat

sirrhanya bisa dengan mendengar sernuan!,a, dan itu bisa melahirkan

keyakinan bila di dalam shalat jahr lshalat yang bacaannya nyaringl.

Tampaknya ini disimpulkan dari mendengar sebagiannya di samping

adanya indikator 5ang menunjuklGn pernbacaan sebagian lainqn.

Jika Anda mengatakan: Bisa jadi ifu karena pernberitahuan

Rasulullah S. Aku katakan: Latazh t t-i di sini cukup jeJas

menunjukkan kesinarnbungan dan kebarynkan. Orang yrang menyatakan

bahwa setelah shalat Rasulullah # selalu atau keseringannp

memberitahukan pernbacaan dua sumh, adalah sangat jauh dari

mengena.
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"r-j:t ct

'jG
(.}tq-.,

ta.
4;9 ?ntorr*iFr-t..

.tbur7/t 6,ffi *i {'i" .*
100. Dari Jubair bin Muth'im &, dia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah $ membaca Ath-Thuur di dalam shalat Magtui6."zss

h, * ulthi :ctL?nr ot, flG l.:tlit i, -t . t
;FtSt aal G?i i7\riu.s, t:* ,f G on *1;1,

.+iir;ii'u* l4fi*f i+ ci pi.i)t, ,i-au

101. Hadits keernpat: Dari Al Barra' bin Azib rg: "Bahwa

k€fika Nabi $ dalam smtu perjalanan, beliau shalat Isya yang akhir, lalu

di salah satu dari kedua raka'at (perbmantd beliau membaca At-Tiin

dan Az-Zaifuun, maka aku tidak pernah mendengar seorang pun yang

lebih bagus bacaan dan suaranya daripada beliau."z35

Penjelamn:

Jubair bin Muth'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf Al

Qurasyr An-Naufali, duuluki Abu Muhammad, dan dikatakan juga Abu

Adi. Dia termasuk para pensJuasa dan para pemimpin Quraisg, dan

penasaban diambil darinya. Menurut suafu pendapat, dia memeluk Islam

sebelum penaklukan Mekah. Pendapat lain menyebutkan: Pada tahun

23s HR. Al Bukhari dengan lafazh ini di lebih dari satu tempat. HR. Muslim pada

pembahasan tentang shalat. HR. Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan hnu
Majah.

236 HR. Al Bukhari di dalam l*tab ShahilTnya di lebih dari satu tempat. HR.
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
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penaklukan Khaibar. Dia meninggal di Madinah pada tahun lima puluh

tujuh. Pendapat lain menyebutkan: tahun lima puluh sembilan.

Haditsnya dan hadits AI Bara' yang setelahqn terkait dengan

bagaimana bacaan di dalam shalat. Telah diriwayatkan dari Nabi $
terkait dengan hal itu beberapa pertuatan png berteda-beda mengenai

panjang dan pendeknlB. Sebagian t lti"h%7 (penghafal hadits) telah

mengarang kitab tersendiri mengenai rnasalah ini. Asy-Syafi'i mernilih

memanjangkan bacaan di dalam shalat Subuh dan Zuhur, dan mernilih

mernendekannya di dalam shalat Magtuib, serta memilih sedang di

dalam shalat fuhar dan Isya. Semrentera png lainnya menyepakatinya

dalam shalat Subuh dan Magh,rib, dan menyelisihinya dalam shalat

Zhuhur, Ashar dan lq,a. Orang-omng telah mengamalkan secara

berkesinambungan pemaniangan bacaan di dalam shalat Subuh dan

pernendekan bacaan di dalarn shalat Magtuib. Adapun hadits-hadits

yang menyelisihi ini, jika ada alasan dalam penyelisihan ifu, maka

dibawakan kepada alasannya, sebagaimana di dalam hadits AI Bam' bin

Azib tersebut, karena dia menyebutkan: bahwa beliau di dalam suafu

perjalanan. Orang lrang memilih surah-sumh mufashshal lnng
pertengahan untuk shalat Is1ra yang akhir, mengartikan ifu dengan

alasan bahwa perjalanan itu cocok unfuk peringanan tersebut, karena

kesibukan dan kelelahan mr.rsaftr. Yang benar menunrt kami, bahwa apa

yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi $, namun tidak sering beliau

lakukan, maka itu boleh, tidak makruh, seperti hadits Jubair bin Muth'im

mengenai bacaan Ath-Thur dalam shalat Maghrib, dan seperti hadits

yang menyebutkan bacaan surah AI A'mf dalam salat itu. Sernentam

riwayat shahih dari beliau, yang manut beliau selalu melakukannyra, maka

ifu termasuk lebih kuat dalam penganjurannyn, tapi yang lainnya Sang

237 Yaitu Abu Al Qasim AMurrahman bin Ishaq hnu Manduh.

@ IhkamulAhkam



pernah dibaca oleh Nabi #, tdak malmrh. Telah dikemukakan

perbedaan antara sesuafu yang dianjwkan dan sesuafu yang makruh bila

ditinggalkan. Hadits Jubair bin Muthiim tadi, termasuk hal yang

didengamya sebelum keislamannyra, lraifu ketika dia termasuk di antara

para tawanan. Benfuk hadits seperti ini han5n sedikit, Snitu mengetahui

sebelum keislaman dan mengamalkannln setelah keislaman.

#?nt& i' j;:r'oil*ht gr'a.c * -t.y
-, ?,4 ;ff.), G y*\,?F. oK -ii e >L', 6 *i
*:t ilL ht .A ir Jy)U; ryfi ty,*:, * Vi iu'r" #
? #:)1U,1fr ,tw .;$;rCI; e :o'e\ tla i,)t-
,';-'t {L}it 'u 

lnt Jt-' Jttt .q'.|:;il'ol'.ul e:u ,l,yt
tt ,

.4..*r ja aJJr0 t re:ost I

o /
I

102. Dari Aisyah 6: "Bahwa Rasulullah $ mengufus seorang

1"1uLi238 dalam suatu pasukan khusus, lalu dia membaca (ayat Al

Qur'an) di dalam shalat ketika mengilnami pam sahabatnya, lalu

menutupnya dengan Qul huonllaahu ahad (surah Al Ikhlaash). Setelah

mereka kembali, mereka menceritakan hal ifu kepada Rasulullah $,
maka beliau pun berabda, 'TanSnlmn kepadarym, unfuk apa dia

melakukan ittl' Maka mereka pun menanyakannya, lalu dia pun

menjawab, 'Karena (surah) itu adalah siht Dzat Yang Maha Pemumh,

238 yuiL, Kultsum bin Zahdam. Pendapat lain menyebutkan: Ktrz bin Zahdam.
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maka aku suka membacan5ra.'lalu Rasululluh # bersabda, 'Beitahulah

dia, bhwa Allah Ta ala mancintainya.'"239

Penielasan:

Redal$i l;f hr n',P.'# Qalu manutupnya dengan Qul

huumllaahu ahaQ menunjukkan bahwa dia juga membaca yang lainnya.

Zhahimya: Bahwa dia membaca Qtt huvnllaahu ahad (surah Al

Ikhlaash) dangan sumh lainnya di dalam safu raka'at, lrang mana dia

menufup bacaannya dengan itu pada mka'at tersebut. Walaupun lafazh

ini juga bisa berarti bahrra dia menufup bacaan di akhir raka'at dengan

membaca surah ini. Berdasarkan pernaknaan pertama, maka hadits ini

menunjukkan bolehnya mernadukan dua surah di dalam satu raka'at,

dirnana Al Faatihah ditambahkan juga padanya.

Redaksi *;rai+$ V{arena (sumh) itu adalah sifat Dat

Yang Maha Pqnumhl, maksudnya, bahwa surah ini

mengandung penyebutan silat Dzat Yang Maha Pernurah, sebagaimana

bila disebutkan suatu sifat, lalu penyebutan ifu diungkapkan sebagai

sifakrya, walaupun penyebutan itu sendiri bukan sebagai sifat. Dan

kemungkinan juga malsudnSn selain ifu, hanya saja ifu tidak

dikhususkan dengan Qul huunttaahu ahad (surah AI Ikhlaash), dan

kemungkinarmya dikhususkannya dengan ifu karena kakhusuannya

dengan sifat-sifat Rabb Ta'ala, tanpa ynng lainnya.

Sabda beliau #, U-.rlti5 iir ltt t;;t @qitahutah dia, ba hwa

Allah Tabla mencintainyal. Kernungkinan maksudnya karena

kecintaannya membaca sumh ini. Dan kemungkinan juga karena

239 HR. Al Bukhari dengan lafazh iru pada pembahasgn tentang tauhid. HR.
Muslim pada pembahasan tentang shalat. Dan HR. An-Nasa'i.
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sebagaimana lrang dinyatakan dalam ucapannya, bahwa dia menyukai

penyebutan sifat-sifat Rabb Azza wa Jalla dan kebenaran keyakinannya.

b, ,ru"nllt ol :Lfib?nt ofrl' o .u /:G f -t . r
,*3tt,;i,1' o3, rt *r'42 vrr, 

')r:.1,'lu *;;l;
,i,l;n$6'*-tjt tirr, ,F'fy t;*;- tiy Jlstt ,6ttij

c

+.l6Jt

103. Dari Jabii rg: Bahwa Nabi $ bersabda kepada Mu'adz,

"Mengapa engl<au tidak shalat dangan (mqnbca) sabbihisma mbbikal

aTaa (sumh Al A'laa), unsy s5antsi vn dhuhmlna (sumh Asy-Syams),

u,)allail idaa Saghs5na (sumh flp 'il)? I{arqn ada onng

fud, orang lemah dan Wng mernpun5ni hajat yang shalat di
Maltangmu."24o

Penjelasan:

Tidak dijelaskan di dalam riwayat ini shalat apa yang dimaksud

itu, sementara telah diketahui bahwa Mu'a& pemah memanjangkan

shalat Isya ketika mengimami kaumnya, maka ifu menunjukkan

dianjurkannya pernbacaan surah-surah yang sekadar dengan surah-surah

tersebut di dalam shalat Isya yang akhir. Dan adalah baik juga membaca

surah-surah tersebut di dalam shalat itu. Demikian juga setiap bacaan

yang ada riwayatrya dari Nabi $, selayaknya dilakukan. Adalah cukup

240 93. Al Bukhari secara panjang lebar di lebih dari satu tempat dengan lafazh-

lafazh yang beragam. HR. Muslim, An-Nasa'i dan lbnu Majah.
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baik apa yang dikatalon oleh seomng ulama, "Amalkanlah berdasarkan

haidts walaupun hanya sekali, maka engkau menjadi termasuk ahlinya."

424 IhkamulAhkam



BAB MENINGGALKAN JAHR TNDAK MEMBACA
},ilTARING)

BismillaahA mhmaanir mhiim

ir' & ult Lf :"; hr d, ,Iy i ,/'* -r . r
u.i>,Lsr or*!X-tjv :tJb?tt *a: ;3t f 6t *t;e

i;"JGJI'*:-, i;;=ir
104. Hadits pertarna: Dari Anas bin Malik rg,: Bahwa Nabi $$,

Abu Bakar dan Umar rg, mereka biasa menrbuka shalat dengan

allnndu lillaahi mbbil alamt?.

Disebutkan di dalam ri,rnyat lain: "Aku shalat bersama Abu

Balor dan Umar, dan aku belum pemah mendengar seorang pun dari

mereka mernbaca bismillaahir mlymanb nhiim."

Disebutkan di dalam riwayat Muslim: "Aku pernah shalat di

belakang Nabi $, Abu Bakar, Umar dan 'Utsman, maka mereka

membuka dengan alhamdu lillaahi nbbil 'aalamiin, mereka tidak

menyebutkan bismillaahir mhmaanir nhiim di awal bacaan dan tidak

pula di akhimya."24l

241 HR. Al Bukhari dengan lafazh inl pada pernbahasan tentang shalat.

Dikeluarkan jugao leh Muslim, dan HR. An-Nasa'i.
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Penielasan:

Redaksi iorltij, 'ej N #t -,;*,Ar o ji")t-i-t j't @ereka bian

mernbrl<a shalat dangan allnmdu lillaahi nbbil balamiin), pembahasan

tentang redahsi seperti ini telah dikemukakan, dan juga penalwilan

orang yang menala,vilkannln, bahwa itu artin5n menrulai dengan Al

Faatihah sebelum surah 0ainqtal.

Adapun bagian lainrya dari hadits ini dijadikan dalil orang png
berpendapat tidak nyaringnya pembacaan bsmalah di dalam shalat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini menjadi tiga

madzhab.

Pertama: Meninggalkannla baik secara snzmaupun jahr (pdan

maupun nyaring), denrikian madzhab Malik.

Kdtn, Mernbacaryra s@am srir, fidak jahr, don-ilalnn madzhab

Abu Hanifah dan Ahmad.

Ketiga: Mernbacanp secara jahr di dalam sl:rilnrt iahr, dernikian

rnadzhab Asy-q/"afi'i.

Adapun yang di!,ahni dari hadits ini adalah udak jalv.

Sedangkan meninggalkannp sama sekali, maka itu memurigkinkan,

karena hal itu tampak pada sebagian lafazh haditsnya, yaitu kalimat: i
otiL- (muel<a tidak manyebutkafi. Seiumlah hafizh mengumpulkan

bab jahr, yaitu salah satu bab 1Bng dihimpun oleh para ahli hadits,

dimana banyak di antaranln -atau kebanynkannya- cacat, sementara

sebagiannya sanadnya la$d, han5n saja tidak s@ara jelas menyebutkan

pembacaannya di dalam shalat fardhu atau di dalam shalat. Sebagian

lainnya menunjukkan bacaan di dalam shalat, hanya saja tidak secara

jelas menunjukkan pengkhususan tumitnh (bacaan basmalahl. Di antara

yang shahihnya: Hadits Nu'aim bin Abdullah AI Mujmir, dia berkata,
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"Aku parrah shalat di belakang Abu Hurairah, lalu dia membaca: ft*,
,+)l ,nll, kemudian membaca UmmulQur'an, hingga ketika sampai

paaa Q&lr Ii, dia mengucapkan: rJr+T. Setiap kali (hendak) sujud dia

mengucapkan, tl hi. .lil" berdiri dari duduk, dia mengucapkan' hi

*1, dan setelah salam dia berkata, 'Derni Dzat grang jiwaku berada di

tangan-Nya, sesungguhnln aku adalah omng yang paling mirip

shalabrya dengan shalat Rasulullah $ di antam kalian."'

Yang mendekati ini dari segi pendalilan dan keshahihan: Hadits

AI Mu'tamir bin Sulaiman: Dia menyaringkan F'1, f';t I' f+
sebelum Faatihaful Kikab dan setelahnya, dan dia berkata, "Aku tidak

mengurangi dalam mengikuti shalat afnhku. Aptrku berkata, 'Aku tidak

mengurangi dalam mengikuti shalat Anas.' Anas berkata, 'Aku tidak

mengumngi dalam mengikuti shalat Rasulullah &.'" Al Hakim Abu

Abdillah mengatakan, bahwa para perawi hadits ini dari hingga akhir

mereka adalah orang-orang btqah.

Jika ada yang valid dari ifu, maka cara mereka yang

bapendapat jahr adalah mendahulukan yang valid daripada yang

menafikan, dan mengartikan hadits Anas bahwa dia tidak

mendengamya. Penyimpulan ini jauh dari tepat, karena sangat lamanya

Anas menyertai Nabi $. Sementara ulama madzhab Malik menguatkan

pendapat unfuk meninggalkan tasmiyah (pembacaan basmalah) dengan

perbuatan yang berkesinambungan dari penduduk Madinah. Adapun

yang diyakini dalam masalah ini -sebagaimana yang telah kami sebutkan

terkait dengan hadits pertama- adalah tidak menyaringkannya, kecuali

bila ada dalil sharih yang menunjuklon ditinggalkannya itu secara

mutlak.
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BAB SUJUD SAHWI

105. Dari Muhammad Ui" Si,,in, dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Rasulullah $ shalat bersama kami pada salah satu dari kedua shalat

siang hari." -lbnu Sirin berkata, "Abu Hurairah menyebutkannya, tapi

aku lupa." Dia berkata, "Beliau shalat bersama kami dua rakaat,

kemudian beliau salam, lalu beliau berdiri pada kayu yang melintang di

[bagian depan] masjid, kernudian beliau bersandar padanya, seolah-olah
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beliau mamh. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan

menjalin jari-jarinya. Sernentam kelmrlah omng-orang yang bersegem

dari pintu masjid. Mereka berkata, 'Shalatrya diringkas.' -sernentam di

antara kaum itu terdapat Abu Bakar dan Umar-, tetapi mereka segan

unfuk mernbicarakan itu dengan beliau. D antam kaum ifu ada seomng

lelaki yang kedua tanganrya paniang tyalmi lebih panlmg dari umwnnya

tanganl, dia biasa dipanggil Dzulyadain (si pernilik dr.ra tangan), dia

berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah mernang

shalatrya diqashar (diringkas)?' Beliau bersabda, 'Aku tidak lup dan

shakt itu juga tidak diqashar.' ([alu) beliau bertanya (kepada orang

ban!/ak), 'Apalah ftanr) sefugahnna gang dikabkan oleh Dzu$adabil'

Mereka menjawab, 'Ya.' Maka bdiau pun maju, lalu mehkukan shalat

Snng tertinggal, kernudian beliau salam, kenrudian Miau bertakbir dan

sujud seperti sujudn5n (ynng biasan!,a) atau lebih larna. Kernudian beliau

mengangkat kepalaqn, kernudian b€rtakbir lagi dan suiud seperti

sujudnln (ynng biasan!,a) atau lebih larna. Kernudian bdiau mengangkat

kepala dan bertakbir." Mtrngkin merelo bertanSn, "Apa kernudian beliau

salam?" Dia (Muhammad bin Sirin) berkata, "[alu aku diberitahu bahwa

Imran bin Hushain berkata, 'Kernudian beliau sahn.''242

Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits berkaitan dengan beberapa

pernbahasan, yaifu pernbahasan yang berkaitan dengan ushuluddin

(pokok-pokok agama) dan pembahasan yang terkait dengan ushul fqh
(pokok-pokok ftkih), serta pernbahasan 5nng b€rkaitan dengan fikih.

242 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada bab menplin jari-jad tangan di masjid.

HR. Mtslim, Abu Daud, An-Nasa'i, hnu Malah dan Ath-Thahawi.
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Adapun pembahasan p€rtama (ushuluddin), t€rbagi menjadi dua

topik:

Pertatna: Bahwa ini menunjukkan bolehnya lupa dalam

perbuatan pam nabi *0. Derrikian madzhab umum ulama dan para

peneliti. Hadits ini termasuk Srang menunjukkan hal itu. Nabi $ sendiri

telah menyatakan di dalam hadits lbnu Mas'ud: Bahwa beliau bisa saja

lupa, sebagaimana kalian lupa. Senrentara ada suafu golongan dari

kalangan yang sangat mendalam , "Seorang nabi tidak

boleh lupa. Dan sebenamya lupa itu kesengajaan dan menyengaya

benfuk lupa unfuk menjadi sunnah." Tenfu saja ini bathil, karena Nabi

S sendiri memberitahukan bahun beliau memang lupa, dan karena

perbuatan-perbuatan yang disengaja membatalkan shalat, lain dari ifu

bahwa bentuk perbuatan karena lupa seperti bentuk perbuatan yang

disengaja, keduanya hanya dapat dibedakan dengan pemberitahuan.

Adapun mereka yang membolehkan lupa mengatakan, bahun

tidak diakui atasnya pada apa yang ialannya perr5pmpaian perbuatan.

lalu mereka berbeda pendapat, apakah bersenfuhan langsung dengm

peristiwa termasuk qnrat peringatan, atau tidak terrnasuk sgnratrya?

Bahkan boleh tertunda hingga terpuhr-snya masa penyampaian, yaitu

umur. Adapun peristiwa ini menerangkan terjadinya persentuhan

langsung (dengan peristiwa).

Al Qadhi Iyadh membagi perbuatan-perbuatan itu menjadi

perbuatan yang jalannya penyampaian dan perbuatan yang jalannya

bukan penyampaian. Tidak ada keterangan tentang hukum-hukum dari

perbuatan-perbutannya sebagai manusia dan apa-apa yang dikhususkan

baginya yang berupa kebiasaan dan dzikirdzikir hatinya. Sebagian

ulama mutaakhir menolak itu dan mengatakan, bahwa perkataan-

perkataan, perbuatan-perbuatan dan persetujuan-persehrjuan Rasulullah
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#, sexnuanya adalah penlnmpaian. Dengan itu {erlahirlah

keterpeliharaan dalam segala hal lyakni keterpeliharaan dari kesalahanl,

berdasarkan bahwa mu$izat mentrnjukkan keterpelihaman pada apa

yang bentuknya penyampaian, sedang selnua ini adalah pehyampaian.

Jadi sernua ini terkait dengan keterpelihaman -yakni perkataan,

perbutan dan persetujuan-, dan dalam hal ifu tidak ada perbedaan

antara kesengajaan dan lupa. Mengambil penynmpaian dalam perbuatan

karena dukungan Nabi fl| terhadapryn. Jika dia mengatakan bahwa

lupa dan sengaja adalah sama, maka hadits ini men5mgkalnya.

Kedua' Perkataan. Ini terbagi menjadi apa yang bentuknya

penyampaian, sedangkan lupa dilamng. Ada nukilan ijma'mengenai ini,

sebagaimana terlamngny'a kesengajaan secam pasti dan disepakati.

Adapun benfuk-benfuk lupa dalam mengenai perkara-perkam

duniawi dan apa-apa yang frilanrUn bukan perrynmpaian dari kabar-

lobar png menjadi sandaran hul$rn, hdtan lebar-kabar mengenai

penrbangkitan dan bulon Fng disandat{Gn kepada wuhy,r, rnaka Al

Qadhi l!,adh telah menc€ritakan dari suafu kaum, bahwa mereka

mernbolehkan lupa dan lengah dahm hal ini baginlra. Sebab bukan

termasuk penyampaian yang bisa menodai qnri'at karenanyn. Dia

berkata, "Yang benar lagi tdak dimgulon dalarn hal ini adalah kuatnSp

pendapat orang yang tidak mernbolehkan itu atas para nabi dalam kabar

apa pun, sebagaimana mereka juga tidak mernbolehkan kesengajaan

atas mereka dalam hal ifu. Karena Udak boleh atas mereka adangn

penentangan pada kabar, baik karena sengaja rnaupun lupa, tidak pula

dalarn keadaan sehat maupun sakit, dan tidak pula dalam keadaan rela

maupun marah."

Yang terkait dengan ini dari hadits ini adalah sabda beliau *, p
'3 

tJ:t',--'.,t U4ku frdak lup dan stnkt itu iuga tidak diqashal, dalam
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riwa5nt lainnya disebutkan: t'f 'i!i; y (Smtua itu ddak tq7afi.

Alasannya dari beberapa segl;

Pertana: Bah,un maksudnya adalah tidak terjadi pengqasharan

dan sekaligus tidak terjadi kelupaan. Namun ternpta fdng teriadi adalah

dernikian.

Kedua, Bahwa maksudnya adalah pemberitahuan mengenai

kq;akinan hatinya dan dugaannyra. Seakan-akan diperkirakan beliau

mengatakan ifu vrnlaupun kalimat ifu dibuang. Karena jika beliau

menyatakan ifu secara jdas -yakni dikatakan: "dalam dugaanku tidak

teriadi," kemudian ternpta realitanya kebalikan dari ifu- maka hal ifu

fidak menunjukkan penyelisihannya di dalam dugaannya. Jika

dinyatakan demikian -sebagaimana yang kami sebutkan- maka

dernikian juga jika diperkiraan sebagai maksud.

Dari kedua segi ini, yang pertama dikhususkan dari riwayat: p

*-iJ (:LJj gemua itu frdak teiadlt. Adapun orang yang

meriwayatkannla: .-.laii €t|it d Vku tidak lup dan shalat itu juga

fdak diqasha), maka penalstilan ini tidak tepat.

Adapun segi keduanyn, ini kelanjutan madzhab orang yang

memandang bahwa konotasi lafazh khabar adalah perkara-perkara

dugaan, karena -kendatipun beliau tidak menyebutkan ifu- menurut

mereka hal itu terdapat dalam perkam ini sehingga menjadi seperti yang

diucapkan (dilafazhkan).

I{etiga, Bahwa sabda beliau #, ',r-Jf H- (Aku tidak tupa)

diartikan sebagai salam, yaknir bahwa itu sebagai maksud, karena beliau

melakukan itu berdasarkan dugaan yang sernpuma, dan tidak ada
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kelupaan pada dirinya. Namun sebenamya terjadi kelupaan pada jumlah

raka'at. Ini jauh.

Keempat: Membedakan antara jii.lr 641 iH-3', karena Nabi

& -P-, narnun beliau tdak .,:{. Karena itu beliau menafikan ir;3r
dari dirinya, karena irt--tft adalah kelalaian, sedangkan beliau tidak

melalaikannya. Sedangkan kesibukan beliau dari gerakan-gerakan shalat

serta apa-apa yang di dalam shalat adalah berupa kesibukan-kesibukan

di dalamnya, bukan kelalaian darinya. Dernikian yang disebutkan oleh Al

Qadhi lvadh.

Di sini tidak ada penyelamatan untuk ibadah dari hakikat '.43r
aan l'l '31, di samping jauhnp perbedaan antara keduanya dalam

penggunaan bahasa. Seakan-akan dia menenggarai di dalam lafazhnya,

bahwa i,*llt adalah tidak ingat akan perkam yang tidak terkait dengan

shalat, sernentara '..lJt adalah tidak ingat akan perkara yang terkait

dengannya, dimana i,-.lft adalah keberpalingan dari kehilangan

perkara-perkaranya hingga terjadiryB tidak ingat, sernentara '#t
adalah tidak ingat, bukan karena b"rpaling. Dalam hal ini -setelah apa

yang kami sebutkan- tidak terdapat perbedaan menyeluruh antara l.i.Ljr

aa" ir;-3r.

Kelima: Apa yang disebutkan oleh Al Qadhi lyadh, bahwa

tampak sisi yang lebih ielas dan lebih dekat, serta lebih baik

penakwilanrya, yaitu bahwa Nabi $ mengingkari penisbatan ir; '3r

yang disandarkan kepadanSn, karena beliaulah Snng melarang ifu

dengan saManya, C 4i $,!l 4 ,iA of €l-l.vQ @utuk sel<ali

sa@ftrng dart lralian 5ang mangablan, "Aku lury anu, akan tetapi dia
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J. Diriwayatkan juga: ,r-Lif I jl $esun7suhnya aku tidak

lupal, dalambentuk penafian, .,Jjf ,#t lakan tetapi aku diiadikan

lupl, dalam benfuk penafian.2€ Perawinya mgu -menurut pandangan

sebagian mereka- pada riwaynt lainnya: Apakah beliau mengatakan

....,Jll atau .r-5, dan bahwa 3f (atau) di sini menunjukkan keraguan

(perawi). Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu menunjukkan

pembagian, dan ini termasuk darinya, yakni terkadang dari sebab

kesibukannya dan kelupaannya, dan terkadang dapat menguasai ifu dan

diberitahukan kepadanya, untuk menjadi sunnah. lalu ketika ada

seseorang yang menanyakan dengan lafazh ifu, beliau mengingkarinya,

dan mengatakan kepadanSn , t-i df;k (Semua itu frdak terjadll.

Dalam riwayat lainnya disebutkan: *rtii'g.Jlt t lAku tidak lupa, dan

shalat itu juga tidak diqasha). Tentang peringkasan (qashar), itu cukup

jelas, demikian juga;-if I (*, tidak lupal,itu hakikat dari diriku dan

kelengahanku dari shalat, akan tetapi Allah membuatku lupa untuk

menjadi sunnah (contoh).

Perlu diketahui, bahwa disebutkan di dalam Ash-Shahih dan

hadits hnu Mas'ud: Bahwa Nabi $ beraMa, i; iULl' ,J L:t;} il1

d)i'il4 ti;i o}ts* ;l'.-a.LJf 6lt ,#s,e;Frq,(
(SesungguhnSn bila terjadi squatu di dalam shalat, maka aku akan

memberitahukan itu kepada kalian. Akan tetapi sesunggwhnya aku

243 HadiSnSra HR. Malik di dalam Al Mutnththa ', dan dia men-dha'ifl<annya. Al
Hafizh hnu Hajar mengatakan di dalam Al Fath $/65), "Mereka juga

mengomentari ini, bahwa hadits: .+J t ,/t $aunSSuhnln aku tidak tupal

tidak ada asalnya. Karena hadits ini termasuk riwayat-riwayat yang sampai

kepada Malik yang temyata tidak didapati maushul setelah pembahasan

mendalam."
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hanyalah manusia, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Karena ifu,

jika aku lupa maka ingatkanlah akd. Ini menyanggah apa yang

disebutkan oleh Al Qadhi, bahwa Nabi $ mengingkari penisbatan

ir, '.3r flupa) kepadanya, karena Nabi $ menisbatkan sendiri ig..-lf 
'

flupa) kepada dirinya di dalam hadits Ibnu Mas'ud hingga dua kali. Apa

yang disebutkan oleh Al Qadhi lyadh, bahwa Nabi $, melarang

mengatakan, "Aku lupa anu," yaifu yang kuketahui terdapat di dalam

hadits: $? -16 4 ,itr-'ot nt*t ry @uruk sekati saeomns dai

l<alian yang mengatakan, "Aku lupa aSnt anu), sebenamya ini adalah

larangan menyandangkan L*J (at<u lupa)kepadu 6i (ayat). larangan

menyrandangkan lupa kepada ayat fidak berarti larangan

menyandangkannya kepada segala sesuatu. Karena a5nt dari l<alam

Allah Ta'ala lnng diagungkan, maka adalah buruk seorang muslim

menyandangkan kepada dirinya lupa akan katanl Allah Ta'ala. Makna

ini tdak terdapat di setiap kelupaan fnng dinisbatkan kepadanSa,

sehingga tidak serta merta menyamakan selain a5nt dengan ayat.

Bagaimanapun, tidak tidak tampak korelasi maka larangan dari

yang khusus tidak serta merta melazimkan larangan dari yrang urnum.

Jika itu tidak melazimkan demikian, maka perkataan seseorang: 4
(aku lupa) -yang disandangkan kepada jumlah raka'at- tidak tercakup

oleh larangan itu sehingga diingkari. Wallahu a'lam.

Setelah sebagian ulama mutaakhifg membicarakan topik ini,

dia menyebutkan, bahwa yang benar mengenai jawaban ifu, bahwa

keterpeliharaan itu sebenamya dalam pemberitahuan dari Allah

mengenai hukum-hukum dan sebagainya, karena di atas ifulah

berdirinya mukjizat. Adapun pernberitahuannya mengenai perkara-
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perkara wujud, maka beliau boleh (bisa) lupa. Demikian atau yang

semaknanya.

Adapun pembahasan yang terkait dengan ushul fiqh: Sebagian

orang yang mengarang kitab mengenai ini berdalih dengan hadits ini

dalam mernbolehkan tarjih dagan banyaknyn perawi, karena Nabi $
merninta pernberitahuan kaum itu setelah adanya pemberitahuan

Dzulyadain. Mengenai hal ini ada perrbahasan tersendiri.

Sedangkan pembahasan mengenai fikih, ada beberapa segi;

Pertama:.Bahwa niat keluar dari shalat dan memufusnya, jika

berdasarkan dugaan sexnpurna, maka tidak membatalkannya.

Kedua, Bahwa salam karena lupa tidak membatalkan shalat.

Ketiga, Sebagian mereka berdalih dengan ini dalam

menyatakan, bahwa perkataan orang yang lupa tidak membatalkan

shalat. Sementara Abu Hanifah menyelisihi ini
\

Keempat Perkataan yang disengaja untuk membefulkan shalat

tidak mernbatalkan. Jumhur ahli fikih menyatakan batal. Ibnu Al Qasim

meriwayatkan dari Malik, bahwa bila imam berbicara dengan

pembicaraan yang dikatakan oleh Nabi $, yaifu berupa mencari tahu

dan bertanya ketika ragu, serta jawaban makmum, maka shalatnya

sempurna. Adapun mereka yang melamng ini berbeda pendapat dalam

menjawab hadits ini, di antaranya:

r Bahwa (hukum) hadits ini telah dihapus. Karena

kemungkinannya itu pada masa ketika masih dibolehkan

berbicara di dalam shalat. Jawaban ini fidak benar, karena

hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan dia

menyebutkan bahwa dia menyalsikan kisah (peristiwa) ini,

sementara keislamannya pada tahun penaklukan Khaibar.
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Adapun pengharaman berbicara di dalam shalat dua tahun

sebelum itu, maka yang lebih dulu tidak bisa menghapus yang

belakangan.

Penakvilan perkataan para sahabat, bahwa yang dimaksud

dengan jawaban mereka adalah jawaban dengan isyarat,

bukan dengan perkataan. Ini jauh dari mengena, karena

menyelisihi zhahimya yang benrpa penfuruan perawi tentang

perkataan mereka. Walaupun disebutkan di dalam hadits

Hammad bin Zaid: *triib 0alu mereka berisyarat kepada

beliau), maka penyingkronannya, bahwa sebagian mereka

melakukan ifu dengan isyrarat, dan sebagian lainnya dengan

perkataan. Atau keduanya dilakukan oleh sebagian mereka.

Bahwa perkataan mereka sebagai jawaban untuk Rasulullah

S, dan menjawab beliau adalah kar,rajiban. Sebagian ulama

madzhab Maliki menyanggahnya dengan mengatakan, bahwa

jawaban ifu tidak harus dengan perkataan, jadi cukup dengan

isyarat. Dan berdasarkan perkiman bahwa kaum itu
menjawab, itu tdak melazimkan hukum sahnya shalat, karena

kernungkinan juga wajibnya menjawab, dan ifu

mengharuskan mereka mengulang.

Bahwa Rasulullah S berbicara dengan sengaja karena

meyakini shalat telah sernpurna, sernentara para sahabat

berbicara melampaui penghapusan, rnaka tidak ada

perkataan seorang pun dari mereka yang membatalkan.

Pendapat ini dilemahkan oleh apa ynng disebutkan di dalam

kitab Muslim: "Bahwa Dzulyadain berkata, 'Apakah engkau

mengqashar shalat, wahai Rasulullah, atau engkau lupa?'

Rasulullah S p* menjawab, ti Ui; y (sernua ru frdak
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tegadl). Dzulyadain berkata, 'Sebagian itu terjadi, wahai

Rasulullah.' Maka Rasulullah $ menoleh kepada orang-

otang, lalu berkata, si$r i O:t*l @pakah Dzulgdain

benafl). Mereka menjawab, 'Benar, wahai Rasululah."' Ini

telah per,kataan beliau #,',;i-i'g; y (Semua itu tidak

terjad), sedangkan perkataan beliau, t-iUi; y (Sentm

itu tidak terjadll menunjukkan penghapusan. Jadi mereka

berbicara setelah mengetahui tidak adanya penghapusan.

Di sini 'perlu diperhatikan poin kecil dalam perkataan

Dzulyadain, ',il.5',bJ|. O'g n (Sebagian itu terjadi) setelah perkataan

beliau #, t-i U;k $"-* itu tidak terjadll,karena kalimat U; Y
*-'l-J (sernua itu frdak teiadl mengandung dua hal; Pertama.

Pemberitahuan mengenai hukum syar'i, yaitu tidak ada qashar (shalat itu

tidak diqashar).

Kdua Pemberitahuan tentang perkam riil, yaitu lupa. Salah

safu dari kedua hal ini bisa dihapus245, yaitu pemberitahuan tentang

perkara syar'i, sedangkan yang lainnya terjadi menurut Dzulyadain,

maka yang pasti adalah terjadinya sebagian itu, sebagaimana yang kami

sebutkan.

Kelima, Perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk aktifitas

shalat, bila terjadi karena lupa, baik ifu sedikit maupun banyak, bila

sedikit maka tidak membatalkan shalat, dan bila banyak, maka ada

perbedaan pendapat di dalam madzhab Syafi'i. Dalam menyatakan tidak

batalnya shalat dia berdalih dengan hadits ini, karena di situ terjadi

banyak perbuatan. Tidakkah anda lihat redalsi: ,rrJr 'OO'; C;

245 Di dalam naskah -ta dan er dicantumkan: "lupa."
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(Sementara keluarlah orang-orang yang bersegem). Di dalam sebagian

riwayat disebutkan, bahwa Nabi S "keluar menuju rumahnya dan

berjalan." Di dalam kitab Muslim disebutkan: "Kernudian beliau

menghampiri sebuah pelepah (tiang)di arah kiblat masjid, lalu bersandar

kepadanyra." Kemudian yang dilakukan adalah mngkaian yang setelah

ifu (yakni tanpa mengulang dari awal shalat), maka ini menunjukkan

tidak batalnya shalat dengan perbuatan yang banyak karena lupa.

Keenam, Hadits ini menunjukkan bolehnya melanjutkan shalat

setelah salam karena lupa. Jumhur berpendapat demikian. Sernentara

Sahnun {ari kalangan ulama madztrab Maliki- berpendapat, bahwa

dibolehkannya itu bila salam setelah dua mka'at, berdasarkan apa yang

disbutkan di dalam hadits ini. Kemungkinan dia memandang, bahwa

kelanjutan itu setelah pufusn5n shalat dan niat keluar darinya dengan

menyelisihi menyelisihi qiyas. Adapun benfuk nash yang menyelisihi

qiyas dalam bentuk tertenfu ini, yaitu salam setelah dua mka'at, maka

terbatas hanya pada apa Srang disebutkan oleh nash, [sedangkan yang

lainnya tetap sesuai qipsl.26

Jawaban tentang ini, bahwa bila cabangnya sama dengan

asalnya maka disertakan dengannya, walaupun menyelisihi qryas

menurut sebagian ahli ushul. Kita telah mengetahui bahwa penghalang

sahnya shalat adalah karena keluar darinya dengan niat dan salam.

Makna ini telah dikesampingkan kefilo adanya dugaan sempurna

terhadap nash. Tidak ada perbedaan terkait dengan makna ini antara

stafusnya setelah dua raka'at, atau setelah tiga raka'at, ataupun setelah

satu raka'at.
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Ketujuh, Jika kita mengatakan bolehnya melanjutkan, maka

mereka telah mengkhususkannya dengan dekatnya wakfu, namun

sebagian ulama terdahulu menolak itu dengan mengatakan boleh

melanjutkan walaupun telah lama beselang selama wudhunya belum

bahl. Ini diriwagratkan dari Rabi'ah. Pendapat lain menyebutkan serupa

itu dari Malik, namun ifu tidak masyhur darinya, dan madzhab ini

berdalih dengan hadits ini. Mereka mernandang, bahwa wakfu tersebut

cukup panjang, apalagi berdasarkan riwayat yang menyebutkan:

"Bahwa Nabi $ keluar menuju rumahnya."

Kdelapan: Jika kami katakan, bahwa tidak boleh melanjutkan

kecuali waktunya dekat (pendek), maka mereka telah berbeda pendapat

mengenai batasanya menjadi beberapa pendapat. Di antara mereka ada

yang mernbatasinya sekadar dengan perbuatan Nabi $ di dalam hadits

ini, adapun yang lebih dari itu maka dianggap panjang (lama), adapun

yang sekadar (sama) dengan itu atau kurang dari itu maka dianggap

pendek (dekat). Terkait dengan pendapat ini, mereka tidak menyebutkan

keluamya beliau ke rumah. Di antara mereka ada juga yang membatasi

dekat (pendek)nya waktu berdasarkan hadisi. Di antara mereka da juga

yang membatasinya sekadar dengan safu raka'at. di antara mereka ada

juga yang membatasinya sekadar dengan shalat. Semua ini adalah

pendapat madzhab AslrSyafi'i dan para sahababrya.

Ke*mbilan: Hadits ini manunjukkan disyari'atkannya sujud

sahwi.

Keseputuh: Hadits ini juga menunjukkan bahwa sujdu sahwi itu

dua sujud.

Kesebelas Hadits ini juga menunjukkan bahwa sujud itu di

akhir shalat, karena Nabi $ tidak melakukan itu kecuali demikian.

Suatu pendapat menyebutkan tentang hikmahnya, bahwa itu diakhimya
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karena kemungkinan ada kelupaan lainnya sehingga menjadi penutup

untuk semuanya. Para ahli fikih mernbagi nnsalah ini: Bahwa bila sujud,

kernudian ternyata itu belum menrpakan akhir shalat, maka harus

mengulang lagi di kahimya. Mereka menggambarkan itu dengan dua

gambaran; Pqtama. Sujud karena lupa dalam shalat Jum'at, kernudian

keluar waktunya k€fika masih di sujud terakhir, maka dia harus

menyempumakan Zhuhur dan mengulang sujud. Kdua Sebagai

musafir lalu sujud karena lupa, lalu perahtrnya sampai ke negeri (fujuan)

atau niat tinggal, rnaka dia menyenrpurnakan dan mengulang sujud.

Kdua belas. Hadits ini mentrnjukkan bahwa sujud sahwi

saling memasuki dan tidak berbilang dengan berbilangnya sebab-

sebabnya, karena Nabi $ salam, berbicam dan berjalan. Ini adalah

sebab-sebab ynng berbilang, natnun unhrk itu cukup dengan dua suiud.

Demikian madzhab Jumhur ahli fikih. Di antam mereka ada juga ynng

mengatakan berbilangnSn sujud sesr.rai dengan bilangan yang terlupakan,

demrikian pendapat yang dinukil dari sebagian mereka. Di antara mereka

ada juga yang membedakan antara jenis yang sarna dan yang berbeda,

natnun hadits ini menyelisihi pendapat ini, karena jenisnya berbilang,

yaitu berbentuk perkataan dan perbuatan, namun sujudnya tidak

berbilang.

Ketiga belas. Hadits ini menunjukkan bahwa sujud itu setelah

salam dalam kelupaan ini. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai

posisi sujud. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa semuanya sebelum

salam, dernikian madzhab fuySyafi'i. pendapat lain menyebutkan,

bahwa semuanya setelah salam, dernikian madzhab Abu Hanifah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa bila sujud itu karena kekurangan,

maka posisinya sebelum salam, dan bila sujud ifu karena kelebihan,

maka posisinya setelah salam, dernikian madzhab Malik, dan AsfSyrafi'i
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juga mengisyaratkan demikian dalam pendapat lamanya. Disebutkan di

dalam hadits-hadits bahwa sujud itu setelah salam bila karena kelebihan,

dan sebelum salam bila karena kekurangan. Para ahli fikih berbeda

pendapat, yang mana Malik berpendapat memadukannya, yaitu

menggunakan setiap hadits yang sebelum salam untuk kekurangan, dan

setelah salam unfuk kelebihan. Adapun orang-orang yang mengatakan

bahwa semuanya sebelum salam, menjawab hadits-hadits yang

menyebutkan setelah salam dari beberapa sqp;

Pettama. Alasan penghapusan karena dua hal. Pertama: Bahwa

Az-Zrhn berkati, "sesungguhnya yang terakhir dari dua macam

perbuatan Nabi f$ adalah sujud sebelum salam." Kedua' Bahwa orang-

oftmg yang berpendapat sujud sebelum salam adalah 5nng Islamnya

belakangan, dan mereka menrpakan kalangan sahabat keril.

Sanggahan terhadap hal pertama: Bahwa riwayat Az-Zuhri ifu

muwl walaupun musnad, karena syamt penghapusan adalah adanya

konfuadiksi dengan kesamaan posisi, namun hal ifu tidak dinyatakan

secara jelas di dalam riwayat Az-Zuhn. Maka kemungkinannya yang

terakhir adalah: sujud sebelum salam, tapi ifu r.nfuk kekurangan.

Adapun konfadiksi yang menyebabkan penghapusan adalah bila ngnta

bahwa posisinya sarna, narnun hal ifu tidak terbukti secara jelas.

Sanggahan terhadap hal kedua: Bahwa lebih dulunya keislaman

dan status kecil atau besamya sahabat fidak mengharuskan

didahulukannSn riwayat dalam kondisi yahg sama-sarna mexnungkinkan.

Kdua Jawaban terhadap hadits-hadits yang menyebutkan sujud

setelah salarn: Tals,vilannya, bisa jadi png dimaksud dengan salam

adalah salam atas Nabi S yang terdapat di dalam tasyahhud. Dan bisa

juga ditakhimyra setelah salam karena lupa. Kedua kemungkinan ini jauh

dari mengena. Adapun yang pertama, karena yang difahami dari
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ungkapan "salam" di dalam redaksi yang menyebutkan shalat adalah

tahallul (11akni penutup stralat). Sedangkan ynng kedua, karena asalnya

fidak ada hpu, sedangkan mernaksakannya kepada perbuatan-

perbmtan q,rari'i tanpa dalil adalah tdak sah. lain dari itu, bisa juga itu

kebalikannya, yaifu seorng 1nng berrnadzhab Hanafi mengatakan,

bahwa posisinya setelah salam, dan dilakukannp sebelum salam adalah

karena lupa.

Ketiga tentang jawaban mengenai tariihbartyalnya pemwi: Hal

ini -iilo benar-, maka sanggahan terhadap, bahwa jalan pemaduan

(penyingkronan) adalah lebih utama daripada ialan brik karena itu

adalah jalan pilihan k€fika tidak menrungkinkan penyingkronan. lagi
dari itu, pedu diperhatikan letak konhadiksinSa dan kesamaan posisi

perbedaan dari kelebihan dan kekurangan.

Orang-omng yang mengatakan bahwa posisi sujud setelah

salam, menjawab hadits-hadits yang menyelisihi penakruilan itu: Bisa jadi

bahwa yang dimaksud dengan i*r,y (sebelum salam) adalah salam

kedua, atau yang dimaksud dengan C;i3A,ilh3i (dan sujud dua kali)

adalah sujud shalat.

Apa yang disebutkan oleh orang-orang yang pertama tadi

mengenai kernungkinan lupa, kembali ke sini, tapi semuanya lemah.

Yang pertama digugurkan oleh kenyataan bahwa sujud sahwi itu

tidak terjadi kecuali setelah dua salam, ini disepakati

Ahmad bin Hanbal berpendapat dengan memadukan

(menyinglaonkan) hadits-hadits tersebut dengan cara lain, selain yang

ditanpuh oleh Malik. Yaitu menggr.nakan setiap hadits sebagaimana

yang terdapat di dalamnyra. Adapun hal yang tidak disebutkan, maka

posisi sujudnya adalah sebelum salam. Tampaknya dia memand*g,
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bahwa konsep asal dalam konpensasi (pengganti) adalah adanya yang

diganti, maka tidak keluar dari asal ini kecuali disebutkan di dalam nash,

sedangkan yang lainnya tetap pada asalnln. Madzhab ini bersama

ma&hab Malik sarna-solnd dalam memradukan dan tidak menernpuh

cara tarjih, namun kedtnnp be6eda pada cara pemaduann5n.

Pendapat Malik lebih rajih karena adanya kesesuaian pada status sujud

sahwi sebelum salam untuk hal yang kurang, dan setelahnya untuk hal

png lebih. Karena tampaknya kesesmian -sementam sesuai

dengan itu-, maka hal itu menjadi alasan. Dan bila itu menjadi alasan,

maka hukumnya'bersifat umurn, sehingga hal itu tidak dikhususkan

dengan nash.

Keempat fuks, Jika imam lupa, rnaka hukum lupanya terkait

dengan para makmum, sehingga mereka pun harus turut sujud

bersamanya walaupun mereka tidak lupa. Pendapat ini dilandasai oleh

hadits ini, karena Nabi $ lupa, dan kaum itu pun sujud ketika beliau

sujud. Demikian ini berlaku bagr pam sahabat itu ynng tidak berbicara,

fidak berjalan dan tidak salam, demikian jika ada.

Kelima belas. Hadits ini menunjukkan takbir untuk sujud

sahwi, sebagaimana di dalam sujud shalat.

Keenan beks Orang lnng mengatakan, ;r;. ot)2b1t4

|*'e:Jui $:n Uatu aku diberitahu hhum Immn bn Hushan

berkata, 'Kemudian beliau salam.'l adalah Muhammad bin Sirin, yang

meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Semestinya pengarang

menyebutkan itu, karena kefika dia hanya menyebutkan Abu Humimh,

muncul kesan bahwa dialah yang mengatakan: L 'i{ ini, padahal
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seb€namya tidak begifu.241 9*, redaksi ini menunjukkan salam setelah

sujud sahwi.

Kefujuh belas Tidak disebutkan tasTahhud setelah sujud

sahwi. Mengenai ini ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat

malik mengenai sujud setelah salam. Namtrn karena di dalam haditsnya

tidak disebutkan, maka dijadikan dalil dalam menghukumi untuk

meninggalkannya, sebagaimana mereka melakukan hal itu dalam banyak

hal seperti itu. Yaifu jika mernang ada, tenfu disebutkan secara jelas.

*Ut Tcbl u okt-'-,+i.l i' * r -t.1
eivt',rur *re P:t rfLbt * ,oltLi - *t *a?rt
,;l,Lst ,iai tit ;L ,'^u urlt iut .',-,L;- rt ,Ft\t ;F,tSr
a! .1. t o.

g gt*r_ rl| *;'-t;li.)g';t'f1 :^AF ;6t plt,

106. Hadits kedua: Dari Abdullah bin Buhainah -dia tergolong

sahabat Nabi $-: "Bahwa Nabi $ shalat Zuhur bersama mereka, lalu

beliau berdiri setelah dua raka'at pertama dan tidak duduk. Maka orang-

orang pun berdiri bersamanya, hingga setelah selesai shalat dan orang-

orang menantikan salamnya, beliau bertakbir sambil duduk, lalu sujud

dua kali sebelum salam, kemudian salam."2€

247 Ini berdasarkan apa !,ang disebutkan di dalam sebagian salinan png tidak

menyebutkan Muhammad bin Sirin, namun pada mayoritasnSa disebutkan,

sebagaimana di sini.
2'18 HR. Al Bukhari dengan lahzh ini pada bab orang yang tidak memandang

wajibnp tas5nhhud pertama. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmi&i
dan hnu Majifi.

*
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Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadih ini dari beberapa segi;

Pertama: Hadits ini menunjukkan sujud sebelum salam karena

adanSa kekumngan. Karena kekurangan di dalam shalat ini adalah

duduk di pertengahan shalat dan taqnhhudnya.

Kedua, Hadits ini juga menunjukkan bahwa duduk ini tidak

wajib -yakni duduk yang pertama-, karena duduk itu diganti dengan

sujud, sedangkan yang wajib fidak bisa diganti kecuali dengan

menyertakannya dan melakukannya. Hadits ini juga menunjukkan tidak

wajibnya tasyahhud awal.

Ketiga: Hadits ini juga menunjukka4 tidak berulangnya sujud

ketika berulangnya kelupaan. Karena di sini telah ditinggalkan duduk

pertama dan tasyahhud awal, dan unfuk itu cukup dengan dua sujud.

Dernikian ini jika memang meninggalkan tasyahhud awal saja

mengharuskan itu.

Keempat: Hadits ini juga menunjukkan bahwa imam

melanjutkan shalatnya ketika dia berdiri dari duduk ini (yakni tidak

kembali duduk). Tidak ada masalah dalam hal ini menurut pendapat

yang mengatakan, bahwa duduk pertamai adalah sunnah. Karena

meninggalkan yang sunnah untuk melakukan ynng wajib adalah wajib,

sementara imam melanjutkan (shalatrya) adalah wajib.

Kelima' Jika ini dijadikan dalil dalam menyatakan bahwa

meninggalkan tasyahhud awal saja mengharuskan sujud sahwi, maka

dalam hal ini ada catatan. Karena yang diyakini adalah sujud karena

berdiri dari duduk itu (yakni meninggalkan duduknya), dan sebagai

akibatnya maka terpaksa ditinggalkan juga tasyahhud di dalamnya. Maka

tidak diyakini bahwa hukumnya berlaku pada ditinggalkannya tasyahhud
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sja, karena kemungkinannya berlaku pada ditinggalkannya duduk

(karena mernang Udak mungkin duduknya tertinggal sementara

taSrahhudnln fidak). Hal ini terrnasuk keterpaksaan kondisi.
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BAB MELINTAS (LEWAT) DI DEPAN ORANG
SINA\IAT

?nt ort'erU\r-i*at i.prrat i r* oj?-t.v
Lt:r-1- u.iar &'j ,*, #i, ;* y, J;,iu ,iG;;
;- ri'u'i r)*'6.,1 'd- ol o<i tilt'u # tsc ;;!t

:e \fi.p il v'r'6n!rl SG :r5r\l | :rAr Iie .i* ;
107. Dari Abu Juhaim bin Al Harits bin Ash-Shammah Al

Anshari &, dia berkata, "Rasulullah $ bersabda,'Seandainya oftng

Wng melintas di depan onng shalat mengetahui dosa yang

nisca5n dia berdiri selatna empat puluh adalah lebih baik

baqiqa daripda melnAs di depanng."' Abu An-Nahdr berkata, "Aku

tidak tahu apakah beliau mengatakan: anpat hari, atau bulan, atau

16hunf"249

249 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini. HR. Mr.rslim, Abu Daud, fui-Nasa'i, At-
Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Al Hafizh mengatakan,
"l-afazh'Abu An-Nadtr' dari perkataan lr,lalik, dan bukan dari komentar Al
Bukhari, karena hd itu disebutkan di dalam Al Muuaththa 'dari semua jaur
periwayatannya.i'
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Penjelasan:

Abu Juhaim Abdullah bin Al Harits bin Juhaim Al Anshari.

Disebutkan oleh hnu U!,ainah dan Ats-Tsauri di dalam riwayratnya.

Hadits ini menunjukkan terlarangnya melintas di depan orang

yang sedang shalat jika tidak ada subah (pembatas shalat), atau ada

sutmbnya namun leurat di antaranya dan sutmh itu. Demikian ini

karena dinyatakan di dalam hadits ini dengan kata ifur (dosa).zso

Sebagian ahli fikih membagi itu menjadi empat bentuk:

Pertama' Omng yrang lev,rat itu mempungrai cdah (ialan) lain

unfuk tidak larrat di depan oftmg yang shalat, dan orang yang shalat itu

tidak menghalangi. Maka dosa itu dikhususkan bagi orang png leunt itu

bila dia laryat.

Kedua, Kebalikannya. Yaifu orang yang shalat itu menghalangi

jalan lar.rat, sementara omng png leulat tidak mempunyai celah fialan)

lain untuk menghindari lerant di depannya. Mal{a dosa ifu khusus bagi

orang yang shalat itu, dan tidak bagi yang levuat tersebut.

Ketiga' Orang png shalat itu m,enghalangi jalan untuk leunt,

nalnun oftmg lrang hendak ler,rat merniliki celah (ialan lain), maka

keduanya satna-sarna berdosa. Adapun dosanya orcmg gnng shalat, ifu

karena dia menghalangi jalan. Sdangkan orang yang la,rnt, itu karena

250 Sebagaimana di dalam suahr riwayat Al Bukari yang hanya dikernukakan oleh

Al Kasymaihani. AI Hafizh berkata, "Aku sama sekali tldak melihatnya dari
riwwayat-riwayat yang ada, namun Al KasTmaihani mengiranln sebagai asal."

Ibnu fuh-Shalah di dalam Musykil Al Wasith mengingikari oftmg yang

menetapkanya.
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dia lanrat, padahal memungkinkan baginya untuk tidak melakukannya

(tidak melewatinya).

Keempat: Orang yang shalat tdak menghalangi jalan,

sementara orang yang la,rnt tidak merniliki celah (alan lain), maka tidak

ada yang berdosa dari keduanya.

i# :J 3 ^*?nt ,?:t'€t:tilt r',"7 cl *
ril:a JL'€LI .v"t',irrl *:*?rt
Cti '",1;I' 

"i'ry 
.'^iW i* ; )tL.1-'ol Li

-!.A

'k )tJ;'
'ttrG ,o6t o1

.Lw-;
108. Hadits kedua: Dari Abu Sa'id Al l(hudri rg, dia berkata,

"Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,'Apabila salah seorang dai
kalian shalat ke anh sauatu Snng menghalangthya dai manusia, lalu

ada seseomng gng hendak lewat di depannya, maka hendaHah

mencqahn5n. Jika dia menolak maka hendaHah melawannya, karena

ifu adalah syelan."'25t

Penjelasan:

Abu Sa'id Al Khudri Sa'd bin Malik bin Sinan AI Khudri.

Pembahasan mengenainya telah dikemukakan

257 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini di lebih dari satu tempat; Dikeluarkan juga

oleh Muslim pada pembahasan tentang shalat; HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan
Imam Ahmad bin Hanbal.
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Hadits ini menunjukkan tindakan pencegahan terhadap orang

yang la,uat di antara orang yang shalat dan subabnya (pembatasnya).

Ini cukup jelas.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya gerakan (perbuatan) yang

sedikit di dalam shalat untuk kernaslahatannya.
t

l,-afazh z-Xtiiidiartikan sebagai kuatnya pencegahan, tapi tidak

sampai melakukan tindakan-tindakan yang menafikan t!',u1u1.252

Sebagian pengarang j": kalangan para sahabat Asy-Syafi'i

mengartikannya sebagai igir lp"rnoungan), dan mengatakan, "i Vriti
(maka hendaklah merneranginya) sesuai lafazh haditsnya." Al Qadhi

Iyadh menukil kesamaan pendapat, bahwa orang yang shalat itu tidak

boleh berjalan dari tempahTya ke belakang dan melakukan banyak

gerakan untuk mencegahnya, karena akUfitas itu di dalam shalatnya

lebih buruk daripada lev,rat di depannya.

Hadits ini dijadikan dalam dalam menyatakan, bahwa jika tidak

ada sutrah (pembatas shalat), maka hukum ini tidak berlaku dilihat dari

konotasinya. Sebagian pengarang dari kalangan para sahabat Asy-Syafi'i

menyatakan, bahwa bila orang yang shalat itu tidak menghadap ke arah

sesuatu, atau jauh dart sutah. lalu jika ada orang yang hendak lewati di

belakang tempat sujud (yakni sebelah sananya dari tempat sujudnya),

maka tidak makruh. Tapi bila hendak lewat di tempat sujudnya, maka

itu makruh, namun bagi orang yang shalat ifu tidak boleh melawannya.

Alasannya, bahwa ifu karena kekurangannya, yaitu tidak mendekati

sutmh. Demikian atau yang semaknanya.

252 Lafazh ilrfiirini tidak perlu ditalnvilkan dengan penalsr,rilan yang tidak masuk

akal ini, karena kekerasan memang terdapat padanya. Abu Sa'id telah

menafsirkannya dengan praktek, yaifu memukul seorang kerabat Marwan.
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Jika dari redaksi a:il-i-:rt jli'nl ,b ttl (Apabita salah

seomng dari l<alian shalat ke amh sauafu Snng menghalanginya ...1

disimpulkan bolehnya meletakkan penghalang dengan sesuafu secara

umum, maka penyimpulan ini lemah. Karena konsekwensi keumuman

ini membolehkan melawan (omng yang leu/at di depannya) ketika

adanya penghalang, bukan mernbolehkan penghalang dengan segala

sesuatu. Kecuali bila penghalang ini diarfikan sebagai sesuatu yang riil,

bukan perkara syar'i. sebagian ahli fikih mernaknrhnya penghalang

bertrpa rrnnusia, heunn atau senrpanln, karena bentukngra menjadi

seperti shalat dengan menghadap kepadanya. Dan Malik mernalmrhkan

pada wanita

Hadits ini juga menuniukkan bolehnp menggunakan lafazh

'syetan" dalam hal seperti ni. Wallahu a'lam.

q,;
A

dltJb ;"

,p q" G t\; .* * jt a.r'6r,p- p:t,1,
U;'J.l';;,:A:t G |;rt, .€; odyr li'rft/;?',i!dt

.Ll'w
109. Hadits ketiga: Dari Abdullah bin Abbas 4&, dia berlota,

"Aku datang dengan menunggang di atas keledai betina. Saat itu aku

hampir baligh, sernentam Rasulullah $ sedang shalat bersama orang-

orang di Mina tanpa menghadap ke arah strafu dinding pun. Aku louat

di depan sebagian shaff, lalu aku funrn, lalu aku melepaskan keledaiku

:,Su r:..ii,-?nr ol, g& i.;ur +F F -t.q
t ?21
!aj-ll

+;nt Jyri,iYi)r '-Tg $ #:; tl, ,pd )
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merumput. Lalu aku masuk ke dalam shaff, dan tidak ada seorang pun

yang mengingkariku atas hal tercebut."zs3

Penielasan:

Redal$i gLi )+ lketdai betinal menunjukkan bahwa

penggunaan lafazh ':L.St untuk jantan dan betita, seperti halnya lafazh

irtlr (domba) dan lafazh iCl;i (nranusia). D dalam riwayat Muslim di

sebutkan: 96 ,sJb (di atas keledai betina), tanpa menyebutkan lafazh

:V keledai).

Redaksi iy;.fi 'oVrJ (aku hampir brli7hl, yakni mendekatinya.

Ini senada dengan perkataan orang yang mengatakan, bahwa Ibnu

Abbas lahir tiga tahun sebelum hi;rah, dan senada dengan pendapat

yang mengatakan, bahwa kefika Nabi $ wafat, Ibnu Abbas benrsia tiga

belas tahun. Ini menyelisihi pendapat yang mengatakan selain itu yang

tidak mendekati baligh. Kemungkinan redaksi i)l+j-)i 'eVLJi (aku

hatnpir balighl di sini menegaskan hukum tersebut, yaitu tidak batalnya

shalat karena lar.ratrya keledai, karena ini dijadikan dalil dengan tidak

adanya pengingkamn, dan juga tidak adanya pengingaluan terhadap

anak png usianyra seperti itu lebih menunjukkan lagi kepada hukum

hukum ini. Karena jika usianya masih kecil dan Udak dapat

mernbedakan (antara yang baik dan yang buruk) -misalnya- tentu tidak

ada pengingkaran terhadapnSra karena dia tidak dapat dipersalahkan

disebabkan usianya gnng masih kecil dan tidak dapat membedakan. hnu
Abbas berdalih dengan tidak adanya pengingkaran terhadap dirinya, dan

2s3 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini di |ebih dari satu tempat. HR. Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal.
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tidak berdalih dengan tidak diulangnya shalat mereka, karena hal itu

lebih banyak faidahnya. Karena iika fidak adanya pengingkaran mereka

menunjukkan bahwa perbuatan ini tdak terlarangnya bagi pelakunya,

maka itu menunjukkan tidak rusaknya shalat tersebut. Sebab bila itu

merusakn!,a, tenfu rusaknya shalat orang-orang ifu menyebabkan

terlarangnln oftrng yang leu,rat, dan losika ini tdak dibalik, yaitu

dikratakan: jika tidak merusak maka tidak mencegah omng yang lalat,
karena kernungkinan shalatrp fidak rusak dan tidak terlarangnya ler,r,rat.

: t.f.;.,

S€p€rti anda mengatakan tentang leuatrya seseorang di depan omng

shalat, yang rnana ada celah lain baginya, bahwa ia terlarang lerant di

depannga, walaupun tidak merusak shalat atas orang ynng shalat itu.

Maka dengan demikian jelaslah bahwa tidak adanln pengingkaran itu

menunjukkan pembolehan, dan pembolehan itu menunjukkan tidak ada

kenrsakan, dan bahwa ketaapan ini tidak dapat dibalik. Jadi berdalih

dengan tida[ adarya penginglomn lebih ban5ak faidahnya daripada

berdalih dengan tidak terjadinp pengulangan shalat.

Hadits ini juga dijadikan dalil dalam menyatakan bahwa ler,vatqn

keledai di depan orang shalat tidak merusak shalat. Di dalam hadits ini

disebutkan: !3 *, ltanp manghadap ke amh suatu dinding punl,

narnun tidak adanyra dinding fidak berarfi tidak ada subah (penrbatas

shalat). Jika mernang tidak ada sutah 5nng selain dinding, rnaka

pendalilan ini cukup jelas. Tapi jika ada, maka pendalilannya berhenti

pada salah satu dari dua hal: Bisa jadi lau,ratrp ini di beJakang subah -
!,almi di antam suhah dan imarrr-; dan bisa juga lewahp ini di antam

para makmum atau sebagian mereka. Tapi mereka mengatakan, bahwa

sufuh imam adalah sutuh bagi yang di belakangnya. Maka tidak tepat

pendalilan itu kecuali dengan mqmastikan pendahulr.ran-pendahuluan ini,
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yang di antaranya: Bahwa sutnh imam bukan sutmh bagi yang di

belakangnya jika mereka tidak berkumpul kepadanya.

Secara umum, mayoritas ahli fikih berpendapat, bahwa lamkrya

sesuafu di depan orang shalat tidak merusak shalat. Namun banyak

hadits yang menyelisihi ini.

Di antaranya: Hadits yang menunjukkan terpufusnya shalat

karena lo,r,ratnya aniing, perernpuan dan keledai. Di antaranya juga:

Hadits yang menunjukkan terputusnya shalat karena lanatnya aniing

hitarn, perempuan dan keledai. Kedua hadits nt shahih. Diantaranya

juga: Hadits yang menunjukkan terputusnya shalat karena lanratnya

anjing hitam, perempuan, keledai, orang yahudi, orang nashrani, orang

majusi dan babi. Hadits ni dhai'f Ahmad bin Hanbal berpendapat,

bahwa lanuakrya anjing hitam memutuskan shalat, dan kami tidak

menemukan sesuatu yang menyelisihinya. Dan dia berkata, "Dan di

dalam benakku, ada sesuatu mengenai perernpuan dan keledai."

Dia berpendapat demikian -wallahu a'lanr, karena dia

meninggalkan hadits dha'if sama sekali, dan hanya memandang kepada

yang shahih. Maka dia mengartikan "anjing" pada sebagian riwayat

dengan pengertian yang dibatasi dengan kriteria "hitam" yang

disebutkan pada sebagian riwayat lainnya. Dan unfuk itu tidak ada yang

menyelisihinya, maka dia berpendapat demikian. lalu ketika

memperhatikan tentang perempuan dan keledai, dia mendapati hadits

Aisyah -yang akan dikemukakan nanti- menyelisihi hal ini terkait

dengan perempuan. Dan hadits Ibnu Abbas -ini- menyelisihi hal ini

terkait dengan keledai. Karena itu dia pvn ber-tawaqquf dalam hal itu.

Ungkapan ini -yang kami kemukakan darinya tadi- lebih baik dari apa

yang difunjukkan oleh perkataan Al Atsram yang menyatakan pendapat

dari Ahmad, bahwa wanita dan keledai tidak memufus shalat. Demikian
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ifu, karena mernastikan pendapat dernikian bertopang pada dua hal;

Pertama Lrbih belakangannya penetapan tidak terjadinya kerusakan

daripada penetapan terjadin5n kenrsakan. Dalam hal ini ada kesulitan

dalam mendalamhp. Kdua Bahwa leuratrya perempuan sarna

dengan apa yang diceritakan oleh Aisyah Q, bahwa beliau shalat ke

arahnya sernentara Aisyah sedang tidur. Menurut kami, pendahuluan ini

fidak cukup jelas karena dua hal; Pqtana Bahwa Aisyah *
merryebutkan, bahwa rumah-rumah pada masa itu Udak merniliki lampu-

lampu p€neftmgan, kemungkian sebab hukum ini adalah: beliau tidak

melihatnya. Kdua Orang mengatakan, bahwa lar.lat dan berjalannya

perempuan (di depan orang shalat) tidak sama dalam hal gangguannya

terhadap orang yang sedang shalat dengan melintangnya perempuan di

hadapannya, jadi hukumn5n tidak sama, maka hal itu tidak terlarang.

Tidak jauh dari seperti ini sikap golongan Zhahiriyah.

Redaksi g; iLlri 'ri ',,:tf6 (lalu aku melepaskan keldaiku

muunputl. yakni ,t'} (menrmput sendiri). Hadits ini menunjukkan

bahwa tidak adanya pengingkaran adalah hujjah yang menunjukkan

pembolehan. Dan itu disgramtkan tdak adanya halangan untuk

mengingkari, dan perbuatannya ifu diketahui. I.i cukup jelas.

Kernungkinan sebab perkataan hnu Abbas,'rJf * U; f.*- dj @an

tidak ada seoftng pun 5nng mangingl<ariku atas hal tercebut1, dan tidak

mengatakan: "dan Nabi $ tidak mengingkariku atas hal tersebut,"

karena dia menyebutkan bahwa perbuatan ini terjadi di depan sebagian

shaff, dan itu Udak dapat mernastikan bahun Nabi $ mengetahuinya

(kejadian ini), karena bisa jadi shaff itu merrbentang panjang sehingga

beliau tidak mengetahuinya. Karena itulah hnu Abbas tidak mengatakan

bahwa Nabi db fidak mengingkarinSn, karena syamt pendaflan

berdasarkan tdak adanya pengingkaran yang menujukkan
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menrbolehkan adalah: mengetahui dan tidak ada penghalang (unfuk

mengingkari). Adapun tidak adan5n pengingkaran dari orang ynng

melihat perbuatan ini, maka itu cukup megakinkan, karena ifulah dia

meninggalkan yang diragukan -yaitu tidak berdalih dengan tidak adanya

pengingkaran dari Nabi $-, dan mengambil yang mE/akinkan, yaitu

berdalih dengan tidak adanyra pengingkaran orang-orang yang melihat

kejadian itu. Walaupun bisa juga dikatakan, bahwa perkataannya, 'j
'tJi'"b U;'5, @an tidak ada sarang pun wng mangingkariku atas

hal tercebul mencakup Nabi $ dan ynng la innya, karena keumuman

lafazh Lif lseseorang), tapi kernungkinan ini lemah, karena tidak ada

artinya berdalih dengan tidak adanya pengingkaran dari selain Rasulullah

$ dengan kehadiran beliau, dan dengan tidak ada pengingkaran beliau,

kecuali dengan penalwilan Sang sangat jauh.

L1,-,-G.?6* ,uG ti,; il' '\F?,-,^kG r -\ t.
'i,-;,tf - 4:i e rt*l) - t--) *ht J* lt );t
4. ; U; o -Jb r4!* iu t,r; .,;, :'.#i, Of

.aQt
110. Hadits keempat: Dari Aisyah 6, dia berkata, "Aku pemah

tidur di depan Rasulullah $ -sementara kedua kakinya berada di arah

kiblat beliau-. Apabila beliau sujud, beliau merabaku, maka aku pun
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menekuk kakiku. [.alu apabila beliau berdiri, aku melonjorkannya.

Rumah-rumah saat itu tidak merniliki lampu."2s+

Penjelasan:

Hadits Aisyah -ini- dijadikan dalil atas apa gnng telah kami

kernukakan, gdfu leulahya p€rernpuan tidak merusak shalat. Pernbasan

tenqg,g itu dan pendapat png menyelisihinya telah dipaparkan.

Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat ke arah orang yang

sedang tidur, walaupun sebagian mereka mernakruhkannya, dan

mengenai ifu ada tnditsny6.255

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa menyentuh (isteri) -baik
tanpa menikmati ataupun dengan penghalang/pepalis- fidak

membatalkan thaharah. Yakni, bahwa ini menunjuklmn kepada salah

satu dari dua hukum. Tidak mengapa juga berdalih dengan ini dalam

menyatakan, bahwa menyentuh tanpa disertai kenikmatan fidak

mernbatalkan thaharah. Dernikian ini karena Aisyah menyebutkan,

bahwa rurnah-rumah pada masa itu tdak merniliki lampu, maka

kemungkinan pembatasnya lepas, sehingga meletakkan tangan -tanpa
mengetahui adanya penghalang- bisa mengantarkan shalat kepada

kebatalan. Namun Nabi $ tidak sengaja melakukan itu.

zil HR. Al Bukari dengan lafazh ini di lebih dari satu tempat. HR. Abu Daud -
riwayatnp: "[alu jika beliau hendak sujud, beliau menepuk kakiku, maka aku
pun menelruknya."- HR. An-Nas'ai.

25s HR. Abu Daud dan Ibnu MaJah dari hnu Abbas dengan lafazh: |;il rlA I
.p3#i6 r$t (Jangantah katkn shalat di bekl<ang otang lang sdang tidur dan

gng bedtadals). Hadits ini dinilai dhaIf. Abu Daud berkata, "Semua jalur
periwatannya lemah." fui-Nawawi berkata, "|ru dha'if menurut kesepakatan
para hafizh."
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Hadits ini juga menunjukkan bahwa gerakan yang sedikit tidak

mernbatalkan shalat.

Redaksi A)*|qf ,A )*t- .ei$,i (Rumah-rumah saat itu

tidak memiliki lampQ, bisa bisa sebagai penegasan pendalilan atas suatu

hukum di antara hukum-hukum syari'at sebagaimana yang telah kami

isyaratkan, dan bisa juga untuk menyatakan alasannya, karena beliau

merumg perlu unfuk meraba kakinya. Sebab bila ada lampu, tentu

Aisyah tahu tempat sujud beliau dengan melihatrya, sehingga dia tidak

akan menyebabkan terjadinya rabaan ifu. Telah kami kemukakan

wanita menjadi sutrah untuk orang shalat, menurut Malik,

dan makruhnya sufuh berupa manusia atau hev,an menurut sebagian

pengarang madzhab Syafi'i, narrrun tetap membolehkan shalat ke arah

orang yang berbaring. Wallahu a'lam.
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BAB I-AIN-IAIN

jd ,i6 i:; hr o+r'r!rt:;:\t Cl; e;6 ,J * -t I t
',--::;-$ Hjt f*f yi $y,*, *v ?u,.J- h'Jy,

,..o-. . l. I a..9r. t qta G,-

111. Dari Abu Qatadah bin Rib'i Al Anshari r5, dia berkata,

"Rasulullah $ bersabda,''Apbila s*eolzng dari kalian masuk masiid,

mal<a janganlah dia duduk hingga shalat dua raka'at"'256

Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dad beberapa segi;

Pertama: Tentang hukum dua raka'at ketika masuk masjid.

Jumhur ulama menyatakan bahwa itu tidak wajib. Kemudian mereka

berbeda pendapat. Zhahimya madzhab Malik, bahwa keduanya

termasuk nafilah (amal tambahan). Pendapat lain menyebutkan, bahwa

itu termasuk sunnah. Hal ini berdasarkan isfilah ulama madzhab Maliki

yang membedakan antara nafilah, sunnah dan fadhilah. Ada nukilan dari

sebagian orang, bahwa kedua raka'at ifu wajiS257, hal ini berpijak pada

?fi HR. Al Bukhari di lebih dari satu ternpat. Dia juga dengan lafazh lararrgan,

sebagaimana ynng disebutkan oleh pengarang, dan dia keluarkan juga dengan

lafazh perintah. HR. Muslim pada pembahasan tentang shalat, Abu Daud,

An-Nas'ai, At-Tirmidzi, Ibnu Malrh dan Ahrnad.
2s7 Al Qadhi lpdh menceritakan pendapat Srang meunjibkan itu dari Daud dan

para sahabatnln. Al Hafizh Wata, "Yarrg dinyatakan lbnu Hazrn adalah

tidak ada itu."
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larangan duduk sebelum shalat, dan berdasarkan riwayat lainnya -yang
menyebutkannya dengan benfuk perintah- berpijak pada redaksi

perintah. Tidak diragukan lagi, bahwa zhahimya perintah adalah wajib,

dan zhahimya larangan adalah pengharam, maka orang yang

mengalihkannya dari zhahimya memerlukan dalil. Kemungkinan mereka

melakukan dalam masalah ini apa yang mereka lakukan dalam masalah

witir, yang mana dalam menyatakan tidak wajibnya mereka berdalih

dengan saMa Nabi $, )qt ,P fu';];t ;tfjA 'ole Wma shalat yang

Allah wajibkan atas pam hambl, dan jawaban beliau ketika seseorang

bertanya, "Apakah ada ke'wajiban lain atasku?" lalu beliau pun

menjawab, 'L* ii,f if f (Tidak, kecuali engkau ingin amal tambahanl.

Karena itulah mereka mengartikan bentuk perintah ifu sebagai anjuran,

karena hadits ini menunjukkan tidak wajibnya selain shalat yang lima.

Namun hal ini menyulitkan mereka unfuk menjawab perihal

menyalatkan jenazah, karena berpedoman dengan bentuk kata perintah.

Kedua' Jika masuk masjid di waktu-waktu yang dimakruhkan

shalat, apakah diperintahkan shalat atau tidak? Mereka berbeda

pendapat mengenai masalah ini. Malik berpendapat tidak boleh shalat.

Sementara gnng dikenal dari madzhab Asy-Syafi'i dan para sahabatnya,

bahwa diperintahkan untuk shalat, karena shalat tersebut ada sebabnya,

dan tidak dimakruhkan shalat-shalat nafilah pada waktu-waktu tersebut

kecuali yang tidak ada sebabnya. Diceritakan juga pendapat lainnya,

bahwa itu dimakuhkan. Cara lainnya, bahwa letak perbedaannya, jika

masuknya pada waktu-waktu tersebut untuk melakukan shalat padanya,

adapun bila dengan maksud selain itu, maka tidak apa-apa. Adapun apa

yang diceritakan Al Qadhi Iyadh dari AsySyafi'i tentang bolehnya shalat

nafilah setelah Ashar selama matahari belum menguning, dan setelah

Subuh selama belum menguning, jika itu merupakan shalat-shalat nafilah
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baginya yang mempunyai sebab. Adapun yang terlarang adalah yang

tidak ada sebabnya. Alasannya berdasarkan sabda Nabi $, t\"it 1

4;i \t iLAr'LP'&, Vanganlah katian menyengaia shalat

kalian berteptan dengan terbih5n matahari dan jangan pula

hertepatan) dengan terbenamnyal. Sampai di sini perkataannya. Ini

tidak kami ketahui dari nukilan para sahabat AsySyaf i dalam bentuk
.ini. Yang lebih mendekat itu adalah apa yang kami ceritakan dari cara

ini, tianya saja itu tidak persis dernikian.

Perbedaan pendapat dalam masalah ini berangkat dari masalah

ushul yang mmit, yaifu jika ada dua nash ynng konkaktif, dimana

masing-masing dari keduanya bersifat umum terhadap yang lainnya dari

safu sisi, dan bersifat khusus dari sisi lainn5n. Yang saya maksud dengan

dua nash di sini bukan yang tidak dapat dital$,i!. Pernbahasannya

pertama-pertama menyoroti bentuk masalah, maka kami katakan:

pengertian salah safu dari kedua nash: jika tidak mencakup pengettian

yang lainnp dan tidak sedikit pun darinya, maka keduanya berbeda.

Seperti lafazh 
'itf;.lJ 

(orang-orang mus:/rik) d*, o jajiil (orang-

orang mukmin) misalnya. Jika pengertian salah satunya mencakup

semua pengertian yang lainnya, maka keduanya sarna, seperti lafazh

i,ru1i (manusia) dan rajr (manusia) misalnya. Jika pengertian salah satu

mencakup pengertian yang lainnya dan mencakup iuga selain ifu, maka

yang mencakup ifu dan yang selain ifu bersifat umum dari segala segi

dibandingkan yang lainnya, sedangkan yang lainn5n bersifat khusus dari

segala segi. Jika pengertian kedtnnp bertemu pada suafu benfuk,

dimana masing-masing dari kedua memiki stnfu benfuk atau beberapa

benhrk tersendiri, rnalo masing-masing dari keduanln bersifat umum

dari saru segi, dan juga besifat khusus dari segi lainnya.
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Jika telah jelas demikian, maka saMa beliau *, V't;l Se':61
-.t*,-lJ)t (Apbila ses@ftng dad katian masuk masjiddst.) dan sabda

beliau, f..,3r 
't;iy.,e I (Tidak ada shalat setelah Subuhl, termasuk

bentuk ini. Karena keduanya berternu pada suafu benfuk. Yaifu bila

masuk masjid setelah Subuh, atau setelah Ashar. Dan keduanya juga

merniliki berrtuk sendiri-sendiri, yaitu adanya shalat pada waktu ini tanpa

mernasuki masjid, dan memasuki masjid di luar waktu tersebut. Jika

terjadi seperti ini, maka teriadi kenrmitan, karena bila salah satu dari

kedua pihak yang bersilang pendapat mengatakan, "Tidak makruh

shalat ketika masuk masjid pada waktu-waktu tersebut. Karena

haditsnya menunjukkan bolehnya hal itu ketika masuk masjid -yaitu

bersifat khusus bila dikaitkan dengan hadits pertama yang melarang

shalat setelah Subuh-, maka sabda beliau: #rfr.;ibi (Tidak ada

shalat setelah Subuh) dikhususkan dengan sabdanya: 'i'Ut )J3 ri1

|tal/Jt (Apabila seseoftng dari katian masuk masjid... dst.)." [.alu pihak

yang safunya lagi mengatakan, "Sabda beliau: 'J;a:^ill'€'Si $t I5l

(Apabila seseoftng dari kalian masuk masjid...dst) bersifat umum bila

dikaitkan dengan waktu-waktu (yang dimakruhkan shalat). Maka

kesimpulannya, bahwa sabda beliau S' ia-;it t";t S5 $ (Apabita

s*eorang dari kalian masuk masjid...dst.) adalah bersifat khusus bila

dikaitkan dengan shalat ini -yakni shalat ketika masuk masjid- dan

bersifat umum bila dikaitkan dengan wakfu-wakfu tersebut (yakni waktu-

waktu makruhnya shalat). Sementara sabda beliau: f .;jzilt'.t;.i},*iJ
(Tidak ada shalat setelah Subuh) bersifat khusus bila dikaitkan dengan

waktu tersebut, dan bersifat urnurn bila dikaitkan dengan shalat-shalat."

Maka di sini terjadi kerumitan. Sebagian ulama peneliti memilih

tawaqquf hingga adanya tarjih luar baik dengan indikator ataupun
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lainnya. Maka orang yang menyatakan salah satu dari kedua hukum ini

-yakni boleh atau tidaknya itu-, maka hendaklah dia mengemukakan hal

tambahan yang tidak sekadar hadits tadi.

Ketiga, Bila masuk masjid setelah shalat dua raka'at fajar di

mmah, apakah diperintahkan shalat itu di masjid? Ada perbedaan

pendapat Malik dalam hal ini, sementara zhahimya hadits menunjukkan

anjuran itu. Pendapat lain menyebutkan, bahwa perbedaan pendapat

dal6m hal ini dari segi penyelisihan hadits ini terhadap hadits yang

mereka riwayatkan dari beliau $ dengan lafazh: 'ff tlit l;.ay'e I
;--i,jllr'r*"'t (Tidak ada shalat setelah faiar kdua dua mka'at faiar).lni

lebih lemah dari masalah yang tadi, karena perlu mernastikan

keshahihan hadits ini sehingga bisa dianggap adanya kontuadiksi.

Adapun kedua hadits dalam masalah pertama tadi sama-sama shahih.

Setelah melalui pencarian ini dan penetapakan keshahihannya,

perkaranya kembali kepada apa png telah kami sebutkan, yaifu

kontradiksinya dua hal, di mana masing-masing dari keduanya bersifat

umum dari safu segi, dan bersifat khusus dari segi lainnya. Hal ini telah

kami sebutkan tadi.

Keempat: 'Jika masuk masjid sekedar lanrat, apakah

diperintahkan shalat? Malik meringankan hal itu, dan menurutku, bahwa

pengertian hadits ini tdak mencakup masalah tersebut. Karena jika kita

melihat kepada redaksi larangan, maka larangan ifu mengenai duduk

sebelum shalat. Jika tidak terjadi duduk sama sekali berarti larangan itu

tidak dilanggar. Dan jika kita melihat kepada rdaksi perintah, maka

perintah itu berupa shalat sebelum duduk. Jika hal itu tidak ada, berarti

tidak menyelisihi perintah.
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Kelima, l-afazh #t mencakup setiap masjid. Namun

mereka mengeluarkan Masjidil Haram dari cakupan ini, dan menladikan

tahg4at-nya berupa thawaf. Jika ada yang menyelisihi dalam hal itu,

maka bagi yang menyelisihi mereka hendaknya berdalih dengan hadits

ini. Jika tidak ada, maka sebabnya adalah dengan melihat kepada

makna, yaifu bahwa maksudnya adalah mernbuka masuk ke tempat

ibadah dengan ibadah, dan ibadah thawaf merealisasikan malsud ini,

yang rnana selain Masjidil Hararn tidak sama dengannya dalam hal ini.

Maka hal itu sama-sama mancapaikan maksud dari kekhususan. [-ain

dari itu, hal tersebut disimpulkan dari perbuatan Nabi .$ di dalam

hajinya, yang mana beliau mulai dengan thawaf sebagaimana konotasi

zhahimya hadits, dan amal itu terus dilakukan, dan itu lebih khusus dari

keumuman ini. Kemudian dari itu, jika thawaf dan menempuh sunnah

dengan mengikutkan dua raka'at setelah thawaf, dan kita berlakukan

sesuai zhahimya lafazh di dalam hadits ini, maka kita telah memenuhi

tunfutannya. \

Keenam, Jika shalat 'ld di masjid, apakah diperintahkan shalat

tahiyTatul masjid kefika memasukinya? Ada perbedaan pendapat

mengenai ini. Menurut zhahimya lafazh hadits ini: diperintahkan shalat,

narnun disebutkan juga di dalam hadits: "Bahwa Nabi # tidak

melakukan shalat sebelumnya dan tidak pula setelahnya." Yakni

sebelum dan setelah shalat 'ld, dan Nabi S tidak pemah melaksanakan

shalat 'ld di masjid, serta tidak ada nukilan itu. Maka tidak ada

konhadiksi antara kedua hadits ini. Kecuali bila seseorang mengatakan

atau seseorang memahami bahwa meninggalkan shalat sebelum 'ld dan

setelahnya termasuk sunnah shalat 'ld, karena kenyataannya demikian,

sementara status pelaksanaannya di tanah lapang tidak ada kaitannya

dalam hukum itu, maka saat itu terjadi konkadiksi, hanya saja ini
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bertopang pada perkara tambahan dan indikator-indikator yang

menunjukkan itu. Tapi jika tidak ada (yang mengatakan atau memahami

demikian), maka yang lebih utama adalah mengikuti yang dianjurkan,

yakni tidak melakukan shalat ifu di tanah terbuka, sementara

melakukannya di masjid adalah untuk masjid, bukan untuk'ld.

Kefujuh' Orang yang banyak keluar masuk masjid dan

benrlang-ulang, apakah diperintahkan juga shalat secara berulang-ulang?

Sebryian mereka mengatakan tidak, dengan diqiyaskan dengan para

pencari kayu bakar dan tukang buah yang berbolak balik ke Mekkah,

yang mana digu$urkan ihram dari mereka bila bolak-baliknya mereka

bemlang-ulang. Sementara hadits ini mengindikasikan berulangnya

shalat dengan berulangnya masuk. Pendapat orang yang mengatakan ini

terkait dengan masalah ushul, yaifu mengkhususkan keumuman dengan

qiyas. Mengenai masalah ini, ada barryok pendapat di kalangan para ahli

r.rshul.

,y"St'&4#t e'&& ,JG'e:rl i *i *-r ty
cr|',8.n N | ; j3 *;,F,i.)!;rr,f, f JL';t,+w

.r>,iJ' f qrerilu,
112. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Dulu kami biasa

berbicara di dalam shalat, dimana seseorang berbicara kepada

yang ada di sebelahnya di dalam shalat, hingga turunlah

(ayat): 'Berdirilah l<arena Allah (di dalam salatmu) dengan khusyu.' (Qs.
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Al Baqarah t2] 2381, maka kami pun diperintahkan untuk diam, dan

kami dilarang berbicara (berkata-kata). "258

Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi;

Pertama: lafazh ini merupakan salah satu yang dijadikan dalil

nasikh dan mansukh (5nng menghapus dan yang dihapus). Yaitu perawi

menyebutkan lebih dulunya salah satu dari dua hukum, dan tidak ada

keraguan dalam hal ini. Hal ini tidak seperti ungkapan' "lni dihapus,"

tanpa keterangan historisnya. Karena itu mereka menyebutkan, bahwa

yang demikian itu tidak menjadi dalil, karena kemungkinan penetapan

penghapusannya melalui jalur ijtihad darinya.

Kedua : l-afazh 'o Jt (yakni dan '#uJ) digunakan dengan

makna taat, dan dengan makna pengakuan kehambaan, kekhusyuan,

doa, lamanya berdiri dan diam. Dalam perkataan sebagian mereka ada

yang difahami darinya, bahwa itu adalah kata yang memiliki lebih dari

satu arti. Al Qadhi Iyadh berkata, "Dikatakan bahwa asalnya maknanya

berkesinambungan pada sesuatu." Jika asalnya ini, maka orang yang

senantiasa melakukan ketaatan disebut b,ri. Demikian juga yang selalu

berdoa, berdiri di dalam shalat, ikhlas dalam mengerjakan shalat dan

diam di dalam shalat, semua itu disebut sebagai fa'il (pelakut br-liir. Ini

mengisyaratkan kepada apa tadi kami sebutkan, bahwa penggunaannya

dengan makna yang lebih dari safu. Ini cara segolongan mutaakhir dari

masa ini dan yang mendekatinya. Dengan ini mereka bermaksud

mengesampingkan keberagaman makna dari satu lafazh dan

258 HR. Al Buldrari dan Muslim pada pembahasan tentang shalat. HR. Abu
Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.
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mengesampingkan kiasan dari maksud lafazh. Tidak mengapa demikian

bila tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa lafazhnya adalah hakikat

pada makna tertenfu atau beberapa makna, dan ifu digunakan selama

tidak ada dalilyang menunjukkan itu.

Ketiga' l.afazh perawi mengindikasikan bahwa yang dimaksud

tlengan 'otiilt di dalam ayat ini (vakni dan'l#ril adalah 'oj3lt (diam),

karena ditunjukkan oleh lafazh,rg, {trinSga) yang berfungsi menunjukkan

tapd,t batas. Sementara faa'-nya (yakni pada kalimat ..-ifra|f)1

mengindikasikan alasan yang sebelurrrnya untuk apa yang setelahnya.

Ada pendapat yang menyebutkan, bahwa 'oiat di dalam ayat ini artinya

i-d.fr (taat), dan di dalam perkataan sebagian mereka ada yang

mengindikasikan pengertiannya sebagai doa yang dikenal (yakni doa

qunut), sampai-sampai ifu dijadikan dalil dalam menyatakan bahwa

shalat wustha itu adalah shalat Subuh, karena disertai dengan

penyebutan qunut. Yang lebih mjih dari sexnua ini adalah

mengartikannya sebagaimana yang dikonotasikan oleh perkataan

perawi. Karena orang-orang yang mengalami langsung penurunan

wahyr mengetahui sebab difurunkannya dan indikator-indikator 5nng

mernastikannya, sehingga bisa menunjukkan mereka kepada penetapan

kernungkinan-kemunginannya dan penjelasan hal-hal yang globalnya.

Jadi dalam hal itu mereka sebagai penukil lafazh yang menunjukkan

alasan dan sebab Snng diakibatkannya. Mereka mengatakan, bahwa

perkataan seomng sahabat mertgenai ayat, "Difurunkan berkenaan

dengan anu," statusnln sebagai sandamn.

Keempat: Redaksi g>u3r * qt e, ji!u. ta$ @aka t<arni

p.n dipq*rtahkan unfuk dian, dan kami dilarang berbiaral

menuninkkan bahwa setiap Sang disebut perlotaan (pernbicaraan) maka
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ifu dilarang, adapun yang tidak disebut perkataan, maka konotasi hadits

ini terbatas pada larangannya. Para ahli fikih berbeda pendapat

mengenai beberapa hal Apakah hal-hal ini membatalkan shalat atau

fidak? Seperti meniup, berdehern tanpa alasan dan keperluan, serta

menangis. Adapun berdasarkan qiyas, bahwa apa yang disebut

perkataan maka tercakup oleh lafazh ini, adapun yang tidak disebut

perkataan, hd u orang yang ingin menyertakannya, yaitu dengan cara

qiyas, maka hendaknya memperhatikan syaratr5n mengenai kesamaan

cabang dan asalnya, atau tambahannya atasnya. Para sahabat Asy-

Syaf i mernberlakukan adanya dua kata (Vakni minimalnya), walaupun

keduanya tidak melahirkan kefahaman, karena perkataan itu minimalnya

terdiri dari dua kata.

Seseorang bisa mengatakan, bahwa bisanya dua kata

mernbenfuk perkataan tidak berarti setiap dua kata adalah perkataan.

Sehingga, bila tidak berupa perkataan, maka batalnya shalat karenaya

bulmn berdasarkan nash, tapi berdasarkan qiyas, sebagiamana yang

telah kami sebutkan, karena itu hendaknp memperhatikan s5nmtnya.

Ya Allah, kecualib ila yang dimaksud dengan perkataan adalah setiap

rangkaian kata, baik dapat difahami ataupun tidak, maka saat itu yang

diperdebatkan itu tercakup oleh lafazh itu, kecuali ada pernbahasan

mengenai ini.

Yang lebih mendekati adalah dengan melihat kepada letak-letak

kesamaan dan perbedaan, yaifu manakala yang diucapkan Udak disebut

perkataan, maka apa yang disepakati unfuk termasuk perkataan maka

kami memasukkannya, dan apa yang tidak disepakati -di samping ifu

tidak disebutkan sebagai perkataan- maka adalah kuat bahwa itu tidak

menrbatalkan (shalat). Dari ini, adalah jauh dari mengena pendapat yang

memasukkan tiupan ke dalam kategori perkataan. Di antara kelemahan
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alasan dalam hal ini adalah pendapat orang yang menyatakan batalnya

shalat karena tiupan dengan alasan bahwa tiupan itu menyerupai

perkataan. Alasan ini lemah, di samping validnya As-Sunnah yang

shahih: "Bahwa Nabi $.meniuup di dalam shalat kusuf di dalam

sujudnya." Sernua pembahasan ini mengenai pendalilan tentang

dihammkannya perkataan/berbicara (di dalam shalat).

'#l& ir' 'e:ri;lL,r!r'#9* l' * r -ur
.;tL)u;t)i;.ii olr "*t ti1 lu fi *3 ;a ht & lt );,

,6., ,7 o g.'?"o' n ''tr g""U-rJt'03; orp

113. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Humirah rg, dari

Rasulullah S, bahwa beliau bersabda, "Jika panas matahai menyengat,

mala sampi dingin unfuk mengerjakan shalat. Karena

saunggwhn5a terik pnas ifu dai hembusan Jaliannam."z'g

Penjelasan:

Pernbahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi;

Pertama' 3r:-;1i (menunggu samapi dingin) adalah

manangguhkan pelaksanaan shalat dari awal waktunya sekitar sampai

bangunan-bangunan memiliki bayangan dan tidak perlu berjalan di

bawah sengatan matahari (tapi menelusuri bayangar,r-bayangan

bangunan). Demikian yang disebutkan oleh sebagian para pengerang

259 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada pembahasan tentang waktu-waktu

shalat. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi,lbnu Majah dan Imam

Ahmad bin Hanbal.
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madzhab Syafi'i. Sementara menurut ulama madzhab Maliki:

menangguhkan pelaksanaan shalat Zuhur hingga bayangan lebih

panjang satu hasta.

Kedua, Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai menunggu

dingin untuk shalat Zhuhur karena teriknya matahari: Apakah itu

sunnah, atau rukhshah (keringanan)? Sebagian mereka mengungkapkan

dangan mengatakan, "Apakah yang lebih utama mendahulukan (yakni di

awal waktunya), atau menunggu dingin?" Atas hal ifu mereka

mempertanyakan tentang ormg yang shalat di rumahnya atau yang

dapat berjalan di bawah bayangan sesuatu menuju masjid (sehingga

tidak kepanasan), apakah disunnahkan bagrnya menunggu dingin? Jika

kita katakan bahwa ifu rukhshah. maka tidak disunnahkan, karena tidak

ada kesr-rlitan baginya untuk menyegerakan. Dan bila katakan bahwa itu

sunnah, maka hendaknya menunggu din$n. Yang lebih mendekati

bahwa itu adalah surulah, karena adanya perintah ifu disertai dengan

alasannya, yaitu bahwa '# F ,n';\i.ts (terik panas itu dai

henbunn Jahannanlt dan ifu sesuai dengan penundaan. Hadits-hadits

yang menunjukkan keutamaan menyegerakan bersifat umum atau

mutlak, sedangkan hadits ini bersifat khusus. Dan tidak perlu

memperdulikan -karena sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang

bentuk perintah dan kesesuaian alasannya- pendapat orang yang

mengatakan bahun menyegerakan adalah lebih utama karena lebih

banyak kesulitannya. Karena tingkatan pahala ifu kernbali kepada nash.

Tapi memang ada sebagian ibadah yang ringan, yang lebth rajih pada

bentuk yang lebih sulit sesuai dengan kemaslahatan yang terkait

dengannya.

Ketiga' Para sahabat AsySyaf i berbeda pendapat tentang

menunggu dingin untuk shalat Jum'at, menjadi dua pendapat. Dan dari
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hadits yang memerintahkan menunggu dingn disimpulkan dua hal;
rz

Pertatna: Latazh i>U.Llt diartikan sebagai Zhuhur dan Jum'at. Kdua.

Alasannya tetap berlaku. Adapun pendapat yang menyatakan tidak

harus menunggu dingin, alasannln karena menyegerakannya adalah

sunnah. Jawaban tentang ini telah dikemukakan tadi, dan bahwa

terkadang terjadi kesulitan yang merrberatkan akibat panasnya masjid

kefika menanti imam.

*, I" e lt J;tiG ,iG #y i ,3V -n r

fti:,lr e ,rw \),tlfitttdu*i* ,*';:&,
of :eltisi .W iv "rf ,i{,* ,4- U F) .rtf ,.;>,at" 

.6fs 6tqii-
114. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah $ bersaMa,

'Ehmngsiapa lupa suafu shalat mala hendaHah dia melaksanal<ann5a

ketika mengingabt5a, dan tidak ada tebuann5n kecuali itu. (Allah

bufirman,)'Dirikanlah alat untuk mengingat.4*u.' (Qs. Thaahaa [20]:

14)."

Riwa5rat Muslim: "Ehmngsiap lup suafu shalat, aku ketidumn

darirya, mal<a tebusann5n adalah melal<sanalannga ketika

mengingah7y2."26o

260 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, dan Muslim
pada pembahasan tentang shalat, serta Abu Daud.
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Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi;

Pertama: Bahwa diwajibkan mengqadha' (mengganti) shalat

bila terleurat karena ketiduran atau lupa. Demikian teksnya, dan tidak

ada perbedaan pendapat mengenai ini.

Kedua' Lafazhnya menunjukkan perintah untuk

mengqadha'nya kefika mengingatrya. Karena beliau menjadikan

"ingat" sebagai dasar apa yang diperintahkan, maka perintah itu terkait

dengan pelaksanaan padanya. Sebagian ahli fikih membagi perintah

dalam hal ini antam apa yang ditinggalkan secara sengaja sehingga

meurajibkan qadhanya secara langsung, bahkan sebagian pengarang

ulama madzhab Syaf i menetapkan demikian, dan antara apa yang

ditinggalkan karena ketiduran atau lupa, sehingga dianjurkan

mengqadha'nya secara langsung, namun tidak wajib. Alasan tidak

wajibnya s@ara langsung dalam kondisi ini: "Karena Nabi &t ketika

terbangun -setelah terlev.rat shalat karena ketiduran- beliau

menangguhkannya, lalu membawa rombongannya hirrgga keluar dari

lembah tersebut." Ini dalil yang mernbolehkan penundaan. Dan ini

disyaratkan tidak ada halangan untuk langsung mengqadha'nya. Ada

yang mengatakan, bahwa halangannya saat ifu bahwa matahari sedang

terbit, maka beliau menunda qadhanya hingga matahari meninggi.

Demikian menurut madzhab yang melarang qadha pada wakfu tersebut.

Pandangan ini disanggah: [Bahwa saat ifu masih pagi di hari tersebut.

Sementara Abu Hanifah membolehkannya pada waktu tersebut, danl2sr

bahwa disebutkan di dalam sebuah hadits: "Maka tidak ada yang

mernbangunkan mereka kecuali panasnya terik matahari." Dan itu
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terjadi karena matahari telah meninggi. Diyakini adanya halangan lain,

yaitu sebagaimana yang dihmjukkan oleh sebuah hadits, bahwa di

lernbah itu ada syetan, maka beliau menunda qadhanya hingga keluar

darinSn. Tidak diragukan lagi, bahwa alasan penundaan dan keluar itu

sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits. Tapi apakah itu sebagai

penghalang, berdasarkan anggapan wajibnya langsung mengqadha'?

Ada bahasan mengenai ini, namun tidak menolak kernungkinan bahwa

ifu sebagai penghalang berdasarkan anggapan bolehnya menunda.

Ketiga, Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan

bahwa orang yahg teringat akan shalat yang terlupakan -ketika dia di

dalam shalat-, maka dia harus memutuskan shalat tersebut iika

diwajibkan mengurutkan dengan apa yang sedang dilakukannya.

Semetnara ulama ma&hab Maliki tidak berpendapat denrikian, tapi

mereka mempunyai rincian madzhabnya antara yang shalat sendirian,

sebagai imam dqn sebagai makmum, serta antara png teringat setelah

safu raka'at. Mereka tidak memberlakukan pendalilan ini secara mutlak.

Yang dikatakan mernufuskan tadi, alasan pendalilan darinya: Bahwa

hadits ini menunjukkan perintah unfuk mengqadha' ketrka teringat, dan

sebagai konsekwensinya adalah mernufuskan shalat yang sedang

dilakukannya. Maka orang yang in$n mengeluarkan sesuafu dari itu,

hendaknya dia menjelaskan halangan dari pengamalan lafazh ini dalam

benfuk yang mengeluarkannya. Tentunya cara ini tidak lepas dari

perdebatan . Wallahu a'lam.

Keempat: Sabda beliau &, 3L$ if u{t ittiS t (tidak ada

tebusannya kecuali ifir), kemungkinan maksudnya adalah menafikan

tebusan secara materil, sebagaimana yang terdapat dalam perkara-

perkara lainnya, karena dalam hal ini adalah tidak cukup kecuali dengan

melaksanakannya. Kernungkinan juga maksudnya bahwa tidak ada
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pengganti untuk qadhanp, sebagaimana pengganti-pengganti pada

sebagian kaffamh (tebusan). Kernungkinan juga maksudnya, bahwa

dalam hal itu tidak cukup hanya dengan taubat dan istighfar, tapi harus

dengan melaksanakannya.

Kelima, Wajibnya mengqadha' atas orang yang sengaja

meninggalkan, dan ini lebih wajib lagi. Karena jika tidak ada ttoleransi

baginya -kendatipun ada udzur ketidr.rmn dan lupa- maka lebih tidak

ada lagi toleransi bila tidak adaudrur.z5z

Al Qadhi lyadh menceritakan dari sebagian syaikh, bahwa qadha

orang yang meninggalkan dengan sengaja disimpulkan dari sabda Nabi

S, 5;t rif tl ' :ii (maka hendaHah melaksanakann5n ketika

mangingah5nl, karena dia telah melalaikannya, dan kesengajaannya itu

seperti yang mdupakannya. Karena itu ketika teringat telah

meninggalkannya, wajjllafr mengqadhanya. Pendapat ini lernah, karena

sabda beliau &,lJ,f5151 tlJ.4lf (maka hadaMah melal<anakanrya

kefrka mengingabz5a) adalah kalimat png dibangun atas apa yang

sebelumnya, yaitu kalimat: W \t iya * 7$ ;,,t (krangsiapa ketidunn

262 Orang png menghapti firman Allah dan sabda Rasulullah $, serta

mengetahui hakikat shalat dan apa lrang akan diperoleh oleh orang beriman

di dalamn5ra berurpa mulianya berinteraltsi secara hati dengan Rabb &,
bermunajat kepada-Nya, dan konsenbasi di hadapan-Nyn., serta mayakini

dengan kepkinan yang tidak disertai keraguan seberat atom pun: bahwa

orang yang meninggalkannya adalah kalir musyrik, menyia-nyiakan dirinya,

rugi dunianya dan akhirattya, dan bahwa dia tidak akan mampu

mengqadha'np di selain waktun5ra 5rang telah disia-siakan itu. Karena Allah
telah menetapkan batas-batas dan waktu-waktu unfuk munajat dan kemuliaan

ini, maka itu menjadi penyejuk hati orang-orang yang beriman, tapi itu

merupakan hal yang sangat berat dan tidak bemilai bag orang-orang munafik

dan orang-orang kafir, yang hati mereka tidak pernah merasakan manisnya

iman.
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dari suatu shalat atau lupa akan ifil, dan dhamirpada kalimat: tilqj:.$i

J:fS (maka hendaHah melakanakanngn ketika mengingabt5n),

kembali kepada shalat yang tedupakan atau yang terlar,ratkan karena

ketidumn. Maka bagaimana mungkin mengartikan itu dengan kebalikan

dari tidur dan lupa, yaitu ingat dan jaga (tidak ketiduran)?

Memang bila sebagai perkataan pertama, seperti dikatakan:

" Barangsiapa,teringat suatu shalat maka hendaklah ia melaksanakannya

ketika mengingatn5n." Maka apa yang dikatakan ifu memungkinkan

dengan pengertian kiasan. Adapun perkataannya: "seperti yang

melupakannya," jika maksudnya bahwa dia seperti ifu dalam segi

hukum, maka ini hanyalah sebuah klaim. Kalaupun bmar, maka tidak

disimpulkan dari lafazh, tapi dari qryas, atau dari konotasi khithab yang

kami isyaratkan tadi. Dernikian juga penyandarannya kepada sabda

beliau, |:lj; lf u{t ilut I (frdak ada tebusannSm kecuali ih),l<arerr_

kafknh itu terjadi akibat dosa, sedangkan orang yang tidur dan lupa

tidak bedosa. Sementara dosa bag yang sengaja juga tidak benar,

karena semua perkataan ini konteksnya bertopang pada kalimat: ?rJ U
q ji r>t"'* (Bamngsiapa ketiduran dari suatu shalat atau lupa akan

itli, dan dhamirdhamA-nya kernbali kepadanya, maka tidak boleh

keluar dari yang dimaksud, dan tidak boleh mengartikan lafazhnya

dengan arti yang tidak dicakupnya. Penakwilan lafazh i1(X3t di sini lebih

dekat dan lebih mudah daripada dikatakan, bahwa perkataan yang

menunjukkan kepada sesuatu menunjukkan pula kepada kebalikannya.

Karena hal itu tidak boleh. Adanya lafazh ilt3tt (tebusan) dalam

perasaan berdosa bukanlah perasaan kuat yang menghantam nash yang

jelas, karena maksudnya adalah shalat yang terlupakan atau yang

terls,r.rat karena ketiduran. Karena ada juga kaffarah (tebusan)
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pembunuhan tidak sengaja yang tidak disertai dosa, dan juga kaffamh

sumpah dengan menyebut narrn Allah yang dianlurkan untuk dilanggar

pada kondisi-kondisi (atau hal-hal) tertentu, serta bolehnya bersumpah

(mengucap kata sumpah) dari permulaan, dan Udak ifu berdosa.

y eok l*G.t63f .Ir *,; /rG*-r ro

,i4,y'y iLe;-i .;rotiw *t#\r e yl );'
.i>tZ:i clr.g

115. Dari Jabir bin Abdullah: "Bahwa Mu'adz bin Jabal shalat

Isya yang akhir bersama Rasulullah $, kernudian dia kembali kepada

kaumn5n, lalu melaksanakan shalat tersebut bersama r'r,o"Lu."263

Penjelasan:

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai bolehnya berbeda

niat antara imam dan makmum; menjadi beberapa madzhab:

Pertama, Yang paling fleksibel, yaitu membolehkan secara

mutlak, sehingga orang yang shalat fardhu boleh bermakmuk kepada

orang yang shalat nafilah (sunnah) dan sebaliknya, dan orang yang

mengqadha' boleh bermakmuk kepada orang yang shalat biasa (tidak

qadha) dan sebaliknya, baik kedua shalat ifu sama ataupun tidak, kecuali

263 11"Longan tentang para perawi yang mengeluarkannp telah dikemukakan.

HR- AsySyrafi'i dan Ad-Daraquthni, dan kedmnlra menambahkan: "Itu

baginp adalah tathawwu'(amalan tambahan), dan bagi mereka adalah

karrajiban Isya." Kaumnyn itu adalah Bani Salimah (:ili), dengan kasnhpada

laam.
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bila perbuatan-perbuatan yang zhahimya berbeda. Demikian madzhab

Asy-Syafi'i.

Kedua, Kebalikannya, yakni yang paling sernpit, yaitu tidak

boleh berbeda niat, sehingga orang yang shalat nafilah tidak boleh

bermakmum kepada orang yang shalat fardhu.

Ketiga: Pertengahannya, yaitu orang gnng shalat nafilah boleh

bermakmuk kepada orang yang shalat fardhu, namun tidak sebaliknya.

Demikian ma&hab Abu Hanifah dan Malik. Orang yang menukil dari

madzhab Malik seperti madzhab yang kedua tadi, maka itu tidak baik,

hendaknya itu diketahui

Hadits Mu'adz ini dijadikan dalil dalam membolehkan orang

yang shalat fardhu bernrakmum kepada oftmg yang shalat nafilah.

Kesimpulan jawaban terhadap hadits ini dari mereka yang

melamngngn, dari beberapa segi:

Pertama: Bahwa berhujjah dengan ini termasuk meninggalkan

pengingkaran dari Nabi #. Syaratrya: mengetahui peristiwa.

Kemungkinannya beliau tidak mengetahuinya, dan seandainya beliau

mengetahui tenfu beliau mengingkarinya.

Hal ini dijawab, bahwa dalam kebiasaan adalah jauh -atau tidak

mungkin- Nabi $ tidak mengetahui kebiasaan Mu'adz melakukan itu.

Sebagian mereka -yakni yang melarang- berdalih dengan riwayat Amr
bin Yahya Al Mazini dari Mu'adz bin Rifa'ah Az-Zuraqi: "Bahwa seomng

lelaki dari Bani Salimah yang bemama Sulaim, datang kepada Rasulullah

S, lalu berkata, 'Sesungguhnya kami di siang hari berada di tempat-

tempat kerja kami, lalu kami datang ketika memasuk sore, lalu kami

shalat. Lalu Mu'adz bin Jabal datang dan menyenrkan shalat, maka kami

pun mendatanginyra, lalu dia mernanjangkan kepada kami.' Maka Nabi
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g bersau u, ',.bi"ot tyt 1i'rP of r:1 ,u6 -Ak | "ti-'6i r .lc r;

'UT|* (Wahai Mu'adz, Jangan sampai engkau menjadi -atau:

engl<au menjadi- pemicu ftbtah. Engkau bisa shalat

betamaku, atau engkau meringankan hgi l<aummLi."z& Maka sabda

Nabi # kepada Mu'adz menunjukkan bahwa dalam pengetahuan

Rasulullah $ dia melakukan salah satu dari dua hal; yaitu shalat

bersama beliau, atau bersama kaumnya. Dan tidak mungkin keduanya,

karena beliau mengatakan, ,JiQbf r:1 (Engkau bisa shalat

bercamakQ yakni dan tidak shalat bersama kaumrnu, ',+:P.'.il;J ;:1*yt

(atau engl<au meringanlmn fugi kaummd yakni dan tidak shalat

bersamaku.265

Kedua dari jawaban terhadap hadits ini: Bahwa niat merupakan

perkara batin, tidak ada orang yang dapat mengetahuinya kecuali

diberitahulon oleh omng yang meniatkannya. Maka bisa jadi niahya

shalat bersama Nabi $ adalah shalat fardhu, dan bisa juga sebagai

nafilah. Tidak ada keterangan dari Mu'a& Snng menunjukkan salah

satunya, padahal ifu hanya bisa diketahui dari pemberitahuannya sendiri.

Jawaban terhadap hal ini dari tiga segi;

2@ HR. Ahmad, dan para perawinya tsiqah. Hanya saja Mu'adz bin Rifa'ah tidak
pemah berjumpa dengan Sulaim yrang dari Bani Salimah, karena Mu'adz bin

Rifa'ah adalah seorang tabi'in, sementara Sulaim gugur di medan Uhud.
265 Pensyarah fldak menjawab ini. Al Hafizh menjawabnya di dalam Al Fath,

bahwa bagi ynng menyelisihinya bisa mengatakan (dengan mengartikan):

Engkau bisa shalat bersamaku saja, jika tidak bisa meringankan (bagi

kaummu), atau engkau meringankan bagi kaummu lalu shalat bersamaku. Al
Haf2h berkata, "lni lebih lnrat dari apa yang sebelumnya, karena di sini

terdapat penimpal peringanan dengan tidak adanya peringanan. Karena hal

ifulah png dituntut darinyn dan ditentangkan kepadanya."
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Pertama: Bahwa disebutkan di dalam haditsnya riwayat yang

disebutkan oleh Ad-Daraquthni, "maka (shalat) itu adalah shalat fardhu

bagi mereka, dan tathawwu' bag;rnya Mu'adz). "265

Kedua, Tidak ada dugaan terhadap Mu'adz bahwa dia

meninggalkan keutamaan shalat fardhu di belakang Nabi S dan

melaksanakannya bersama kaumnya.

Ketiga: Bahwa Nabi $ bersaMa, lf i1r; yi i>ttJr c;;l $t

\gJ (Arebita shalat telah didiikan, maka tidak ada shalat Qain) selain

gng fardhu itit. Maka bagaimana mungkin ada dugaan terhadap

Mu'adz -setelah mendengar ini- melakukan shalat nafilah dengan

mengesampingkan shalat fardhu?

Para ulama madzhab Malik menyanggah poin Sang pertama

dengan dua hal. Pqkma Itu tidak la5nk disebutkan karena sangat

dha'if. Kdua Bahwa perkataan ini -5nkni: maka (shalat) itu adalah

shalat fardhu bagi merekai,, dan tathawwu'bagpnya(Mu'adz)- bukan dari

sabda Nabi #, maka kemungkinannya ifu dari perkataan perawi

berdasarkan suafu dugaan atau ijtihad, dan itu bisa dipastikan. Sebagian

ulama madzhab y1*ruh257 yang mendalam ilmu haditsnya juga

menyebutkan makna ini, dan dia mengatakan, yang intinya: bahwa hnu
Uyainah meriwayatkan hadits ini juga, narnun tidak menyebutkan lafazh

ini. Sedangkan yang menyebutkannya adalah Ibnu Juraij. Maka

kemungkinannya ini dari perkataannya, atau perkataan orang yang

meriwayatkan darinya, atau dari perkataan Jabir.

266 HR. AMun:azzaq dari Jabir. Al Hafizh berkata, "Para perawinSn fsea6." hnu
Juraij menyatakan pendengarannya.

267 Yaitu Ath-Thahawi.
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Adapun jawaban mengenai poin kdua Di sini terkandung

bentuk tarTih. Dan kernungkinan pihak yang berseberangan dengan

mereka mengatakan, bahwa ini ketika dia meyakini bolehnya hal itu, lalu

mengapa kalian mengatakan bahwa dia mqpkininya?

Sedangkan jawaban mengenai poin ketiga Mungkin bisa

dikatakan, bahwa pengertiannya: tidak boleh shalat nafilah selain shalat

yang didirikan itu. Karena yang diperingatkan adalah terjadinya

penyelisihan terhadap para imam, n€unun yang diperingatkan ini tdak

ada bila terjadi kesamaan dalam shalat yang didirikan itu. Hal ini

dikuatkan oleh kesamaan pendapat dari Jumhur dalam menyatakan

bolehnya orang yang shalat nafilah bermakmum kepada orang yang

shalat fardhu. Seandainya ini tercakup larangan yang disimpulkan dari

penafian tadi, tentu tidak dibolehkan secara mutlak.

Ketiga dari jawaban terhadap hadits ini: Klaim penghapusan,

dan itu dilihat dari dua alasan;

Pertama: Bahwa kernungkinan itu terjadi kefika shalat-shalat

fardhu dilaksanakan dua kali dalam sehari, hingga dilarangnya itu.

Makna alasan ini dinukil dari Ath-Thahawi. Namun terhadap hal ini ada

sanggahan dari dua sisi; Pertama Tufutan adanya dalil yang

menunjukkan bahwa mexnang terjadi -yakni shalat fardhu dilakukan dua

kali dalam sehari-, sehingga harus ada nukilan mengenai 1L1.258 Kdua
Bahwa ifu adalah penetapan penghapusan dengan kemungkinan.

268 Tampaknya pensyarah tidak memperhatikan kitab Ath-Thahawi, karena

sebenamya Ath-Thahawi telah mengemukakan hadits Ibnu Umar: "Kalian

shalat dua kali dalam sehari?" dan dari jalur tainnya yang murcal "Bahwa

penduduk dataran tinggi ini biasa shalat bersama Nabi $, lalu sampailah hal

itu kepadanya, maka beliau pun melarang mereka." Ada catatan mengenai

bendalih dengan ini -dengan asumsi shahih-, karena kemungkinannya bahwa

itu adalah shalat fardhu, dan demikian 1nng dinyatakan oleh Al Baihaqi
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Kedua, Di antara yang menunjukkan penghapusan adalah apa

yang diisyaratkan oleh sebagian mereka, tanpa pengakuan yang baik

untuknya. Segi pengakuannya: Bahwa keislaman Mu'adz sudah lama,

dan setelahnya selama rentang dua tahun sejak hijrah, Nabi S p"mah

melakukan shalat khauf A<ondisi genting; takut) lebih dari sekali dengan

cara lrang banyak mengandung perbedaan yang sangat jelas terhadap

shalat yang di luar kondisi takut.

Maka dikatakan: Jika dibolehkan orcmg yang shalat fardhu

bermakmum kepada orang Srang shalat nafilah, tentu memungkinkan

melakukan shalat 6* Lu5259 dengan cara yang tidak mengandung

penafian dan kerusakan pada selain kondisi ini. Namun karena shalat ini

dilakukan dengan cara (kondisi) itu, dengan kemungkinan untuk

mengesampingkan kenrsakan -berdasarkan anggapan bolehnya orang

yang shalat fardhu bermakmum kepada orang Snng shalat nafilab maka

ini menunjukkan tidak bolehnya hal itu. Setelah dipastikannya kelaziman

ini, tinggal menyoroti segi historisnya, dan ifu telah diisyaratkan tantang

lamanya keislaman Mu'adz, dan mengenai ini telah dikernukakan

bahasannya.

Keempat Dari jawaban terhadap hadits ini: Apa 
.yang

diiqTaratkan oleh sebagian mereka, bahwa kondisi darurat

mernbufuhkan ifu, karena sedikitrya ahli qira'ah pada waktu itu,

sementara mereka membufuhkan Mu'adz, dan Mu'adz juga

membutuhan shalatrya bersama Rasulullah $. Kemungkinan inilah

sebagai hasil penyingkronan antara kedua hadits, dan dia berkata, "Hadits
Ibnu Umar tidak serlalid hadib Mu'adz." Demikian karena perbedaan dalam
berhujjah dengannya.

269 Di dalam Shahih Muslimdisebutkan: Bahwa Nabi $ shalat khauf dua mka'at
bersama suafu kelompok, kemudian shalat dua raka'at besama kelompok
lainnyra.
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yang dimaksudkan makna penghapusan oleh orang yang

mengatakannya, sehingga sebagaimana yang telah dikernukakan tadi.

Kemungkinan juga malsudnp, bahwa ini termasuk yang dibolehkan

dalam kondisi gnng khusus, sehingga hukumnya tidak berlaku bila tidak

ada kondisinya, dan tidak terjadi penghapusan. Bagaimanapun, ini

lemah karena tidak adanya dalil yang menetapkan alasan perbuatan

yang dikatakan oleh orang ini. Dan karena kadar yang mencukupi

bacaan di dalam shalat bukan sedikitn5n hafalan atau lebihnya hafalan

dari yang dibufuhkan, sehingga adalah tidak benar menjadi sebab

dilakukannya hal terlarang secam syar'i, sebagaimana yang dikatakan

oleh omng yang melarang ini.

Demikian paparan dari kedua golongan tadi, di samping

pengakuan terhadap sebagiannya png terkait dengan hadits ini, adapun

selebihnya dari itu yang berupa bahasan mengenai hadits-hadits lainnya

dan ulasan mengenai kiasan-kiasan, maka itu fidak termasuk syarat kitab

ini.

j:" it Jyt e *b t* :Jv #y i ,it *-r r 1

'u'^t1+it1;'rlt:Llw- ttty .at r!ry ,r*) t'?"
.rlL't .3 f;'L; : jb')Ul

115. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kanli pernah shalat

bersama Rasulullah $ dalam terik matahari. Apabila seseorang dari
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kami tidak dapat menempatkan wajahnya di tanah, dia menghamparkan

pakaiannya lalu sujud di atasnya."27o

Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi;

Pertama' Hadits ini menunjukkan disegerakannya pelaksanaan

shalat Zhuhur di awal waktu kendatipun kondisi panas menyengat. Ini

bertentangan dengan apa telah kami kernukakan mengenai perintah

untuk menunggu'dingin sebagaimana yang telah dikatakan. Omng yang

berpendapat bahun menunggu din$n adalah rukhshal*7r, maka tidak

ada kerumitan baginya, karena menyegerakannya pada saat ifu adalah

sunnah, sementara menunggu sampai dingin adalah boleh. Adapun

orang yang mengatakan bahwa menunggu sampai dingin adalah

sunnah, maka sebagian mereka menSntakan dihapus, yakni:

penyegercan pelaksanaannya di saat panas menyengat, dihapus. Atau

penyegeraannya ifu adalah rukhshah. Menurutku, kemungkinannya tidak

ada kontradiksi, karena jika kita menetapkan bahwa "Menunggu dingin"

itu sampai panjang bapngan bangunan-bangunan memungkinkan unfuk

berteduh di bawahnya sehingga dapat berjalan di bawah bangannya

menuju ke masjid, atau hingga panjangnya bayangan lebih dari safu

hasta, maka Udak jauh kemungkinannya bahwa pada saat itu kondisinya

masih panas menyengat sehingga untuk bersujud di tanah perlu

menghamparkan pakain untuk sujud di atasnya. Dengan begitu tidak

ada kontmdiksi.

270 HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat, dan Muslim pada pembahasan

tentang shalat. HR. Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam

Ahmad bin Hanbal.
27t Di dalam naskah i dicantumkan: sunnah.
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Kedua' Hadits ini menunjukkan bolehnya penggunakan pakaian

dan lainnya untuk menjadi penghalang (pelapis) antara orang yang

shalat dan tanah unfuk melindunginya dari panas dan dinginnya tanah.

Ketiga: Hadits ini juga menunjukkan, bahwa menyentuh dahi

dan telapak tangan dengan tanah adalah hukum asalnya, karena hadits

ini mengaitkan penghamparan pakaian dengan ketidak mampuan (untuk

bersenfuhan langsung dengan tanah). Dari sifu difahami, bahwa asalnya

dan biasanyra adalah tidak menghampirkannyra.

Keempat: Sebagian orang yang membolehkan sujud di atas

pakaian (kain) yang bersambung dengan orang yang shalat, berdalih

den:gan hadits ini. Dan untuk itu dia memerlukan dua hal; Pertama,

Bahwa lalazh aij lpakaiannyl menunjukkan bahwa pakaian (kain) itu

bersambung dengannya, baik dilihat dari segi lafazh atau dari segi

lainnya. [Yang kami maksud dengan hal lainnya adalah sedikitrya

pakaian pada mereka. Di antara yang menunjukkan itu dari segi lafazh

adalah redaksi: *'l#i'ij*. (dia merzghamprkan pakaiannya lalu

sujud di atasnw), ini menunjukkan bahwa penghamparan itu disusul

dengan sujud, karena jelasnln faa' menunjukkan hal itu

(pengurutan)1.272

Kedua, Adanya dalil ynng mentrnjukkan cakupannya terhadap

poin yang diperdebatkan. Karena orang yang melarang sujud di atas

pakaian (kain) yang bersambung dengannya, mensyaratkan di dalam

larangannya agar pakaian (kain) ifu tidak bergerak karena gemkan oftmg

yang shalat itu. Hal kedua ini mudah ditetapkan, karena panjangnya

pakaian mereka mencapai ukurang dimana pakaian (kain) itu tidak ikut

bergerak karena gerakan omng !,ang mernakainla.

4E5

272 1u*6u1-n dari naskah.r dan !.
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"t:" 
iut Jy, )ti :)ts & hr 'ab:t s;; ,f) ,f-t t V

Lsp eA,;7rjt*?, A'€Li kt,S-,r{.\,
no .,.e(f

LL7. Dari Abu Huraimh &, dia berkata, "Rasulullah &
bersaMa, 'Janganlah seomng dari l<alian mengujal<an salat dazgan

menalai selqnbr pl<aian gng tidak sdiht pun daring menutupi

kdua Lahunya."'273

Penjelasan:

larangan ini dilandasi dua hal; Pertamaz Bahwa hal itu
menelanjangkan bagian atas tubuh dan menyelisihi hiasan yang

disunnahkan di dalam shalat. Kdua, Bahwa orang yang melakukan ifu,

tangannya akan sibuk. mernerangi pakaian. Jika tidak, maka

dikhawatirkan pakaiannya akan melorot sehingga auratnya terbuka. Jika

disibukkan dengan itu, maka ada dua kerusakan; Pertama Bahwa hal

itu akan menganggunya berkonsentrasi kepada shalatrya karena sibuk

dengannya. Kdua: Bahwa jika tangannya sibuk derrgan aktifitas ruku

dan sujud, maka pakaiannya tidak terjadi dari melorot dan tersingkapnya

aurat.

Berdasarkan zhahimya hadits ini ada pendapat yang dinukil dari

sebagian ulama menganai larangan shalat dengan mengenakan celana

saja atau kain saja, karena itu berarti shalat hanya dengan mengenakan

sehelai pakaian sementara tidak ada sedikit pun darinya yang menufupi

273 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini selain kata 4 Uadrynl. HR. Muslim dengan

lafazh ini, Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
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bahunya. Ini khusus untuk selain kondisi darurat. Yang masyhur

menunrt para ahli fikih berbeda dengan madzhab ini, yaitu bolehnya

shalat dengan mengenakan pakaian yang menurup aurat. Dan unfuk

madzhab itu mereka menyanggahnya dengan sabda Nabi $ kepada

Jabir mengenai pakaian, \jYfu'oS'ttyt lJika pakaian itu santpit,

mal<a sarungl<anlahl. Larangan ini diartikan sebagai pemakruhan.

Wallahu a'lam.

t:" dt *ti&ht gr:t * /./rc * -t t^
J#1.'rit-rytri .<)G'rl'v; ylV,JGfr p: #?tr
q)'G; )jf 6 Lr;; H l\,;.t, .*. d'fi, ,Gt:,.J-1

F A u;i;,iut .,SAt'u W *r'+L rJt;,Qt
.c*Gy u qd ;f 'F iJt, .rAi;f ilir;;r- .e..tLbi

118. Hadits kedelapan: Dari Jabir bin Abdullah rg, dari Nabi $,
bahwa beliau bersabda, ';Barangsiapa memakan bawang putih atau

baornng memh maka hendaHah menuahkan diri dari l<ami atau

hendaHah menjauhkan din dan'masjid kami, dan hendaHah duduk di

rumahn5a." L-alu dibawakan periuk berisi sayur yang berupa sayur

malur, lalu beliau mendapati suatu aroma padanya, maka beliau pun

menanyakan itu, lalu diberikan tentang sapr mayur di dalamnya, maka

beliau pLrn berabda, " Dekatkanlah kepada sebagtlan (seorang)

sahabatku." Tatkala beliau melihatrya, beliau tidak berminat
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memaknnya. Beliau bersabda, "Makanlah, karena sesungguhnya aku

bermunajat kepada Dzat yang engkau tidak bermunajat kepada-Nya."274

Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi;

Pertama: Hadits ini jelas mengenai tidak ikut jama'ah di masjid

karena sebab memakan hal-hal tersebut. Dari ini bisa ditetapkan salah

safu dari dua kemungkinan, yaitu: Bisa jadi memakan hal-hal tersebut

adalah boleh dan shalat jama'ah itu bukan wajib 'ain (kewajiban

individual); atau shalat jama'ah itu wajib 'ain namuh memakan hal-hal

tersebut adalah terlarang bila mengganggu, dernikian jika kita

mengartikan larangan itu mendekati pengharaman. Sementara Jumhur

umat membolehkan memakan itu, berdasarkan sabda beliau $, ,!.4
'^A;t ,#t.hr ,pf 6'e-X ffidak ada hak bagiku untuk menghamml<an

apa tnng Allah halalkan, al<an tetapi aku tidak menykainSn). Dan juga

karena beliau mengemukakan alasan yang khusus mengenai itu, yaitu

sabda beliau #, g:'G l'gj ,iJ ;* (l<arena saunggwhnp aku

bermwajat kepada Dzat gng kalian tidak bermunajat kepada-Ngl. Dari

ini disimpulkan, bahwa berjama'ah di masjid bukan wajib 'ain.

Intinya, bahwa memakan hal-hal tersebut adalah boleh,

berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Dan di antam

konsekruensinya adalah meninggalkan shalat jama'ah bagi yang

memakannya, berdasarkan hadits ini. Kelaziman dari yang boleh adalah

274 HR. Al Bukhad di lebih dari satu tempat. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i
dan sebagian sahabatnp, fiaitu Abu Ayyub.
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boleh, maka meninggalkan jama'ah bagi yang memakannya adalah

boleh, dan ini menafikan keunjiban atasnya.275

Ada pendapat yang dinukil dari ahlu Zhahir -atau sebagian

mereka- yang mengharamkan memakan bawan putih bedasarkan

wajibnya shalat jama'ah atas setiap individu.

Intinya, shalat jama'ah adalah ke'urajiban individual (wajib 'ain),

dan ifu tidak bisa terealisasi kecuali dengan meninggalkan memakan

bawang putih berdasarkan hadits ini. Sesuatu dimana yang wajib tidak

dapat sempurna kzuali dengannya maka sesuatu itu adalah wajib, maka

meninggalkan memakan bawang putih adalah wajib.

Kedua' Redaksi $:yli (nasiid karnil terkait dengan itu (makan

bawang). Sebagian mereka menyatakan bahwa larangan ini khusus

terkait dengan masjid Rasul. Kemungkinannya hal itu karena masjid

tersebut merupakan ternpat furunn1n malaikat membawakan wahyu.

Pendapat yang benar berbeda dengan ini, yaitu bahwa larangan ini

bersifat umum sebagaimana disebutkan di dalam sebagian riwayatrya:

Wt-; (masjid-masjid kamlt, maka lafazh $14J (masjid kamlt

menunjukkan jenis, atau sebagai contoh. Karena larangan ini ada

alasannya: Bisa karena mengganggu sesama manusia, atau mengganggu

malaikat yang turut hadir. Dan semua ini ada di masjid.

Ketiga: Redaksi tttr-z? I *r1ti V-alu dibawakan periuk

beisi saytfi. Suafu pendapat menyebutkan, bahwa lafazh j:, iir (periuk)

adalah keliru, dan yang benar adalah l[ (piring), dengan baa'. )\jt
adalah i: :lrlr (piring). .afazh ini disabutkan di tempat lain sebagai

275 Mengapa shalat jama'ah tidak wajib atas setiap individu dan memakan hal-hal

yang dibolehkan ini bisa menggugurkan karrajiban? Ini seperti halnya safar

yang dibolehkan, karena safat itu menggugurkan kewajiban shalat Jum'at.
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penafsirannya. Di antara yang menjauhkan lafazh ]-u-;lr (periuk) karena

mengesankan pemasakan, dan ada riwayat menyebutkan izin unfuk

memakannya dalam keadaan dimasak. Sedangkan jqlt yang berarti

'*-iyt (piring) tidak mengesankan itu dimasak, maka boleh dalam

keadaan mentah, sehingga hal itu tidak bertentangan dengan izin unfuk

memakannya dalam keadaan dimasak. Bahkan bisa juga dinyatakan,

bahwa zhahimya penggunaan piring: bahwa sayuran ifu mentah.

Keempat: Redaksi gr6&i 
'pU JAfJ (Dekatkantah kepada

sebagian (seorangl sahabtkd menunjukkan kepada apa yang telah kami

sebutkan, yaifu bolehnya mernakan itu, dan menunjukkan taqih

madzhab Jumhur.

Kelima' Hadits ini juga dijadikan dalil dalam menyatakan bahwa

memakan hal-hal tersebut termasuk alasan-alasan yang melahirkan

keringangan untuk tidak marghadiri shalat jama'ah. Telah dikatakan

bahwa perkataan ini dikernukakan dalam bentuk teguran, maka hal itu

tidak menunjukkan udzur untuk meninggalkan jama'ah, kecuali bila

kondisi darurat mendorongnya mernakan ifu. Pernahaman ini jauh dari

m€ngena bila dilihat dari didekatkannf suguhan itu kepada sebagian

sahabatrp, karena hal itu menafikan teguran. Adapun hadits Jabir yang

terakhir adalah:

ht * u\t o( ci:??nt oi, !, * I /;G op -r r 1
"ori ,ul-.xu:Ax ufTry,Ht);)t ;d i :Ju *:, fL

.i;1 g.y::l G:.iruYr 4,s\k-* rt\k z?a:it
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119. Hadits kesembilan: Dari Jabir, bahwa Nabi $ bersabda,

"Elanngsiapa memakan baunng puffi, fuonng memh dan bawang

bakung, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena

malail<at terganggu dengan apa Wng dapat menggangga

manusia."

Dalam riwayat lainnya disebutkan (dengan lafazh): "Manusia."

Penjelasan:

Di sini ada tambahan lafazh Cit$it bawang bakung, dan hadits

ini semakna dengan yang pertama, karena alasannya mencakup ini.

Omng-omng yang mengqiyaskan dalam hal ini telah melebarkan

cakupan, sampai-sampai sebagian mereka menyatakan, bahwa orang

yang fubuh bearoma asap (tidak sedap), atau luka yang mengeluarkan

aroma (tidak sedap), maka diperlakukan sama dengan ini. Mereka juga

melebarkan cakupan lainnya dengan menerapkan hukumnya pada

tempat-tempat perternuan lainnya yang tidak berupa masjid -seperti
mushalla (tempat shalat) 'ld (hari Raya) dan tempat-tempat walimah-

diperlakukan seperti masjid (dalam hal ini), karena kesamaannya dalam

hal mengganggu manusia (dengan aroma ifu). Sabda beliau i$, 'O\-t

6\k'zg",l:at (karena malaikat terganggfimengisyaratkan

kepada alasan dengan ini, dan sabda beliau di dalam hadits lainnya, t'i-i.ii
t

p;dt g-l: @an kanti terganggu dengan bau bawang putihl, zhahimya

menunjukkan alasan terganggunya manusia, dan tidak ada kontradiksi

antam keduanya. Zhahimya, bahwa masing-masing dari keduanya

mempakan alasan tersendiri.
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BAB TASYAHHUD

,# :Jt; ^*?nt sr"r:-* I l' * f -t Y.

,;&k - *t ,; F -'"iAr *3 $Lht ,r* it J'r,
ti.,1',flL i{-l' ,-rfui: irt:itbr, ,p.'-+St :gf;sr n rr'}lt
'r#l :dfat :, :q ,q qi i>fu' .frsj:: ht z:Lr'r'u$t

li 6y,l 'a 
;.: i*r:t;:':tit?.iLl'"p?t hrlt iir v .lf

#q'€Jy :*: - ;?ii - !'-tbit ;# ithir G'€Ll
- #., - ,-e\\r, ,(, '.t d Ck )p ,lr jL'g- * U:,

itz,t-fiat;'fi'
120. Hadits pertama: Dari Abdullah bin Mas'ud rg, dia berkata,

"Rasulullah $ mengajariku taqnhhud -kedua telapak tanganku di

antara kedua telapak tangannya- sebagaimana beliau mengajariku surah

dari Al Qur'an, (yartu), Attahi5natu lillaah, qnshshalaotmatu

onththayyibaat. Assalamu alaika a5yuhan nabgyu wa mhmatullaahi wa

bamlaatuh. Assalaamu alainaa wa alaa 'ibaadillaahish shaalihiin.

,Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna muhammadan abduhu

wa rasuuluh (Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala

pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan dicurahkan

kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya.
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Kesejahteraan semoga dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba

Allah yang shalih. Aku bersalsi bahwa sesungguhnya Udak ada

sesernbahan selain Allah dan aku pun bersaksi bahwa sesungguhnya

Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya)."

Dalam lafazh lainnya: "Apbila sneomng di antan kalian duduk

di dalam shalat, maka hendaHah dia mengucapkan Attaahgyatu

lillaah..-" -lalu dia menyebutkannya-, dan di dalamnya disebutkan:

"I{arqla kalian, jika kalian melakukan ifu, bemrti kalian

telah mengucapkan salam kepada setiap hamba Snng shalih di langrt

dan di bumi." -di dalamnya juga disebutkan- " lalu hendaHah dia

m emilih permohonan (da) yang dikehendakinw." 2T 6

Penjelasan:

Para ulama berbda pendapat mengenai hukum tasyahhud.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang akhir adalah wajib, demikian

madzhab Asy-Syafi'i. sementara zhahimya madzhab Malik, bahwa itu

sunnah. Dalil yang ma*ajibkannya adalah ucapan beliau: '# (maka

hendaHah dia mengucapkanl, perintah ini menunjukkan wajib. Hanya

saja madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa gabungan riwayat yang

menyatakan itu zhahir perintahnya tidak wajib, tapi yang wajib hanya

sebagiannya saja, yaint, 't-ik1i2 lrtiH' ,1,5 '&iya .*'o+at
(Sqala penghormatan hanya milik Allah. Semoga kesejahteraan

dicurahkan kepadamu, wahai Nabi, bqifu juga nhmat dan keberkahan-

276 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu

Majah, Imam Ahmad bin Hanbal serta At-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits

Ibnu Mas'ud adalah hadits yang paling shahih mengenai tasyahhud, dan itu
diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in."
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Nyal, tanpama,,vajibkan apa yang di antara itu, yaitu: bfjbl j'cl& 1t:$St

Ufut; Unrg segala pengagungan dan kebaikan). Dan juga

sernua yang setelah salam kepada Nabi # adalah tidak wajib,

berdasarkan lafazh yang menunjukkan perintah itu, tapi yang wajib

hanya sebagiannya saja. Mereka berbeda pendapat mengenai ini. Alasan

pembatasan hanya pada sebagian yang disebutkan di dalam hadits ini,

karena itu berupa pengulangan di semua riwayat. Ini adalah kontradiktif,

karena tambahan tambahan pada sebagian riwayat adalah tambahan

dari seorang yang adil sehingga wajib diterima jika perkaranya

mengarah kepadanya.

Para ahli fikh berbeda pendapat mengenai lafazh{afazh

tasyahhud yang dipilih, karena riwagratrya berbeda-beda. Abu Hanifah

dan Ahmad mernilih tasyahhud Ibnu Mas'ud ini. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa ini riwayat yang paling shahih mengenai

tasyahhud. Sementara fuy-Syafi'i menrilih tasyahhud lbnu Abbas, yaitu

yang terdapat di dalam kitab Muslim, tidak disebutkan oleh

pengararrg.2TT

Orang yang memilih tasyahhud hnu Mas'ud me-mjibkan -selain

statusnya disepakati'keshahihannya di dalam Ash-Shahihairr bahwa

wawul athf (wawu partikel perangkai; partikel sambung) menunjukkan

perbedaari antara yang rangkai dengan yang dirangkaikan kepadanya,

277 yaitu : 14 i.t- ,u,& ;1 | '*;: At 6 ;{)b irtl il. Ur$t ,;.,rjLti ,c.,,?-jiJi 'c.,q,fi

lt'S*,rtlbJ'ol\:fj ,?r''rf iif r bl tTsl .ir4thsr lt:V &i (Segala penghormatan,

keberkahan, pengagungan dan kebaikan hanyalah milik Allah. Semoga

kesejahteman dicurahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan

keberkahan-Nya. Semoga kesejahteraan dicumhkan kepada kami dan hamba-
hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada

sesembahan selain Allah dan aku pun bersaksi bahwa sesungguhnya

Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah).
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maka masing-masing kalimat adalah pujian tersendiri. Jilla wawul 'athf

dibuang, maka apa yang selain lafazh pertama adalah sifatrya, sehingga

menjadi satu kalimat dalam pujian. Dan yang pertama lebih mendalam,

sehingga lebih utama.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menambahkan dalam masalah

ini dengan mengatakan, 'Jika seseorang mengatakan, ,;plti ,!r't

f'ltl (Demi Allah, dan Demi Dzat yang Maha Pemurah, dan Demi

Dzat yang Maha pengasih), maka ini merupakan beberapa sumpah

sehingga kaffarabnya juga berbilang (bila melanggar). Dan bila

mengatakan, g:/t y*}t iitti (Demi Allah Dzat yang Maha Pernurah

lagi Maha pengasih), maka ini sebagai safu sumpah, dan (bila melanggar)

hanya safu l<affamh (tebusan)." Demikian atau semaknanya.

Saya lihta sebagian orang yang me-mjil>kan madzhab Asy-

Syafi'i -dalam memilih tasyahhud Ibnu Abbas- menjawab ini dengan

mengatakan, bahwa wawul 'athf telah gugur. Lalu dia bersenandung'

t-i LZ '.3i ''i5 'ek|'JS (Bagaimana aku di pagi hari, bagaimana

aku di sore hari dari apa)278, maksudnyall>-;i'*i'r*+i'riY
(Bagaimana aku di pagi hari, dan bagaimana aku di sore hari). Ini adalah

pengguguran wawul 'athf yarrg merangkaikan kalimat, sementara

masalah kita adalah penggugurannya dalam merangkaian kata-kata, dan

itu lebih lemah daripada penggugurannya dalam meiangkaikan kalimat.

Seandainya tidak lemah, maka tidak tertolak ta4ilrnya dengan adanya

pemyataan jelas yang menunjukkan berbilangnya pujian. Beda halnya

bila tidak ada pernyataan jelas demikian.

278 Lanjutannya: "yang menumbuhkan cinta di dalam hati orang-orang."
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Taiihlainnya untuk tasyahhud Ibnu Mas'ud: Bahwa lafazh i>tiJr

di dalam tasyahhud Ibnu Mas'ud mua?raf lyalni bentuk ta'tif, del-,gan

alif-laam ma'rifah), sedangkan di dalam tasyahhud Ibnu Abbas munakkar

(yakni bentuk nakinhtanpa atif-taam ma'rifah; i>f1. S"a*gkan bentuk

ta'iflebih umum.

Sementara itu, Malik memilih tasyahhud Umar bin Khaththab rS

png dia ajarkan kepada orang-orang di atas mimbar dan di-rajibl<arr

oleh para sahabafurya karena kernasyhuran pengajaran ini, dan

terjadinya hal itu di hadapan para sahabat tanpa ada yang mengingkari,

sehingga menjadi seperti ijma'.

Sementara lehrf:. mjihnya taq/ahhud Ibnu Mas'ud dan hnu
Abbas atas itu, karena disandarkan kepada Nabi $ dengan dinyatakan

se@ra jelas demikian, sernentam penlnndaran tasgnhhud Umar kepada

Nabi $ melalui indikasi.

Pilihan Aslrqpfi'i terhadap tas!,ahhud hnu Abbas juga

dikuatkan karena lafazh yang disebutkan di dalamnya menr.rnjukkan

perhatian unfuk mempelajarinya dan mengajarkannya, yaifu redaksi: iti
oTrjir 'ui:iS, vlii-Vs ';i;3t tJi$- paiau mensajari kani tasphhud

sebagaimana beliau mangajari kani sumh dad Al Qw'anl.lni tarjih dua

sisi, karena redaksi ini juga disebutkan di dalam tasyahhud hnu Mas'ud,

sebagaimana yang disebutkan, oleh penarang.

Pilihan AsySyafi'i juga di-raiahkan oleh tambahan, ctw?7,Ji,

dan bahwa itu lebih dekat kepada lafazh Al Qur'an. Allah Ta'ala

berfirman,
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@ Z;i'z-Uleifr*U:$
\r2.2

(fulam jnng ditetapkan dai sisi Allah, gng diberikahi lagi baik.

(Qs. [24]: 61).

',rL$t adalah jamak 6uri'tr3,,yaitu 3&ir kerajaan). Pendapat

lain menyebutkan: i>tJlr (kesejahteraan). Pendapat lain menyebutkan'

iii;iir [.*grngan). Pendapat lain menyebutkan' lu;lt (kesinambungan).

Bila diartikan sebagai i>t 
-..1r 

ftesejahteraan), maka perkiraannya,

kesejahteraan yang dengannya diagungkan kerajaan -misalnya- adalah

hak bagi Allah Ta'ala. Bila diartikan sebagai '"r-f;t (kesinambungan),

maka tidak dimgukan pengkhusuannya bagi Allah Ta'ala. Bila diartikan

sebagai UJr (kerajaan) dan ii[il (keagungan), maka maknanya'

kerajaan yang hakiki lagi sempuma adalah milik Allah, dan keagungan

yang sempuma adalah milik Allah, karena apa yang selain kerajaan dan

keagungan-Nya adalah kurang.

'ofil-bSti Uuga sqala pengagunganl diartikan sebagai

pengagungan yang telah diketahui, dan perkiraannya: bahwa itu wajib

bagi Allah Ta'ala, tidak boleh memaksukannya untuk selain-Nya. Atau

ifu merupakan pemberitahuan tentang keikhlasan kita dalam

mengagLlngkan-Nya, yakni pengagungan yang tulus unfuk-Nya, bukan

untuk selain-Nya. Bisa juga yang dimaksud dengan 'of{3t ini adalah

'*tjt 
kahmat). Sehingga rnuknu 1U, (milik Allah) adalah: yang memiliki

dan memb adalah Allah. Karena rahmat yang sempuma

adalah milik Allah Ta'ala, bukan milik selain-Nya. Sebagian ahli kalam

mengemukakan perincian dalam hal ini dengan mengatakan, yang

maknanya: bahwa setiap yang mengasihi seseorang, maka kasih
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sayangnln (rahmatrya) itu adalah miliknya disebabkan belas kasiannya

kepadanya. Maka dengan kasih sayangnya ifu dia menahan derita belas

kasian terhadap dirinya. Beda halnya dengan rahmat Allah Ta'ala,

karena hal ifu hanya mernberikan manfaat kepada hamba.

Adapun 'c,r, *\ @an kefuikanl telah ditafsirkan sebagai

perkataan-perkataan yang baik. Bila ditafsirkan dengan yang lebih

urnurn tenfu lebih utama, yakni: kebaikan-kebaikan yang berupa

perbuatan, perkataan dan sifat. Sifat-sifat ynng baik maksudnya adalah

sifat kesempumaan dan terbebas dari noda-noda kekurangan.

Redaksi dt 6|*'71U, (Sentoga kaejahtenan dicunhkan

wahai Nabi. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

maknanya adalah memohon perlindungan dengan nama Allah, yaifu

i>tLlr, seperti ungkapan: (llil trr, yakni: sernoga Allah menyertaimu dan

melindungimu. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: Semoga

kesejahteraan dan keselamatan bagimu, seperti di dalam firman Allah

Ta'ala, @#Jir61 A'"i7{:t (Maka kaelamatan bagimu l<arena kanu

dari golongan lanan. (Os. Al Waaqi'ah [55]' 91). Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maknanya: ketundukan kepadamu, sebagaimana

firman Allah Ta'ala,

bQ 1 "i ;-<-q.'A t4. !)5t3_ & oyrS a:;, 9;

@ 845 r !f,4:, e{6 e;s. ; ;<r}l s
"Maka demi Tuhanmu, merel<a (pada hakil<ahg) tidak beriman hingga

mereka menjadikan kamu hakim dalam perkam Wng mereka

perselisihkan, kemudian mereka fidak memsa kebemtan dalam hati
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mqel<a terhadap pufusan png kamu bqikan, dan mqel<a menertma

dengan sepenuhnya. (Qs. An-Nsaa' [4]: 65).

Sebagian ini fidak lepas dari kelernahan, karena unhrk sebagian

makna-makna ini, lafazh ilt-:.lr bdak mutabddi(transitifl dengan kata

bantu.rli.

Redaksi 'l,f,J.Ut 
!, ,V ,Pi * 1'.ll, (Kaejahteman senoga

dicunhkan kepda l<ami dan hatnfu-hatnba Allah gng shalk) adalah

lafazh ini, dan ini telah ditunjukkan oleh sabda beliau $, ,U)i$ $U'!
e\\i} "63t C e* )* ,y Atbt ({arena jika dia

merzgucapkan ifu, mal<a telah mengenai setiap hanba yang shalih di
langit dan di bumt. Dulunya mereka mengucapkan, l, j, i>tJ.tr
(semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Allah)dan f>f-i .+ iyfSt
(sanoga kesejahteraan dilimpahkan kepada si fulan), hingga mereka

mengetahui lafazh ini dari Nabi $.
Tentang sabda beliau *, t'rl * ,F U)btU;itt $U!

(I{aretta jit<a dia menguapkan itu, maka telah mengenai

setiap hanba gng shalih). ini menunjukkan bahwa unfuk yang umum

ada redaksi tersendiri, dan bahwa redaksi ini unfuk yang Lunum,

demikian sebagaimana madzhab para ahli fikih. Ini menyelisihi mereak

yang tawaqquf dari kalangan para ahli ushul dalam hal ini, karena ini

ditetapkan dari lisan orang fuab, sementara benfuk-benfuk lafazh Al

Kitab dan As-Sunnah ada pada kita, karena itu siapa yang

menelusurin5n maka dia akan menemukannya. Pendalilan kami dengan

hadits ini merupakan penyebutan semua individu yang tidak terhingga

banyaknya, bukan unfuk mernbatasinya, akan tetapi dikhususkannya
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"Para hamba gnng shalih" karena mempakan ucapan pujian dan

pengagungan.

Sabda beliau #,;g t yl:;St'u'*4. j (kernudian hendaHah

dia mernilih permohonan (doa) WnS dikehendakinya) menunjukkan

bolehnya setiap permohonan yang terkait dengan dunia dan akhirat.

Hanya saja sebagian ahli fikih dari kalangan para sahabat As5rSyafi'i

mengecualikan sebagian benfuk doa yang buruk, yaitu seperti: "Ya

Allah, berilah aku wanita ynng sifahrya dernikian dan demikian," lalu

menyebutkan sifat-sifat bagian-bagian tubuhnya. Hadits ini juga dUadikan

dalil bahwa shalawat untuk Nabi $ bukan rukun tasyahhud, karena

Nabi # telah mengajarkan tasyahhud, dan setelahnya beliau

memerintahkan agar mernilih permohonan (doa) yang dikehendaki, dan

beliau tidak mengajarkan shalawat (di dalam mengajarkan tasyahhud),

padahal moment pengajamn tidak boleh ditangguhkan dari waktu

wajibnya menjelaskannVa. Wallahu a'lam.

';'*,#,iu,p eJ i.*1,*t -ryr

a; F:qr,ir ,kutll$_$i e*fvf ju; i:;.1

,JaJK :,gL'fi'rY li,rrib t' ,i' J;, G- ,r:w ,w
rk utllJ )T *, # JL'J:" S' ,j3t:Jwrr[6

1., 4z , l. o. .., u . I . .,A.. .,c. ' o

JT G)LJ )JJ * !r(.s ,is=,.13+ c$l n.,,t,;t Jb L;V

V";|ri;lettt & 6rt;.tK ,r3.1

121. Dari Abdunahman bin Abu Laila, dia berkata, "Ka'b bin

Ujrah menjumpaiku, lalu berkata, 'Maukah aku hadiahkan suatu hadiah
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\,*

kepadamu? Bahwa Nabi $ keluar kepada kami, lalu kami berkata,

'Wahai Rasulullah, Allah telah mengajari kami bagaimana memberi

salam kepadamu, lalu bagaimana kami bershalawat kepadamu?' Beliau

pun bersabda, 'Ucapkanlah: Allaahumma shalli 'alaa mufiammad wa 'ala

aali mufiammad, kamaa shallaita 'alaa ibraahiim, innaka

majiid. Wa baarik 'alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad, kamaa

baamkb blaa ibmahiim, innaka hamiidum majiid (Ya Allah

limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga

Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada

hrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan

limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga

Muhamrnad sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan kepada

Ibmhim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulial.'"zzl

Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi;

Pertama' Ka'b bin Ujrah dari Bani Salim bin 'Auf. Pendapat

lain menyebutkan: dari Bani Al Harits bin Qudha'ah. Dia ikut dalam

Bai'at fu-Ridhwan, dan meninggal pada tahun lima puluh dua di

Madinah. Jama'ah semuanya meriwayatkan darinya.

Kedua, Bentuk perintah di dalam sabda beliau: t;i
(Ucapl<anlahl jelas menunjukkan wajib. Mereka sama sependapat

tentang wajibnya bershalawat kepada Nabi $. Lalu dikatakan, bahwa

itu wajib (minimal) satu kali dalam seumur hidup, demikian pendapat

mayoritas. Pendapat lain menyebutkan: walib di setiap shalat di dalam

279 HR. Al Bulfiari di lebih dari satu tempat dengan lafazh png beragam. HR.

Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, AfTrmidzi dan lbnu Majah.
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tasyahhud akhir. Demikian madzhab fuy-Syafi'i. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa tidak ada seorang pun sebelumnya yang

mengatakan dernikian,z& dan ini diikuti Ishaq. Pendapat lain

menyebutkan: wajib setiap kali (nama beliau) disebut, pendapat ini dipilih

oleh Ath-Thahawi dari kalangan ulama madzhab Hanafi dan Al Halimi

dari kalangan ulama madzhab Syafi'i. Di dalam hadits ini tidak

dinyatakan bahwa perintah ini khusus di dalam shalat, namun di

kalangan para ahli fikih sering dijadikan dalil dalam ma,vajibkannya di

dalam shalat, bahwa bershalawat kepada Nabi $ adalah wajib menurut

ijma', dan menumt ijma' juga adalah tidak wajib di selain shalat, maka

jelaslah wajibnya di dalam shalat. Pendapat ini sangat lemah, karena

kalimat: "dan menurut ijma' juga adalah tidak unjib di selain shalat," jika

maksudn5n tidak wajib 'ain di selain shalat, maka ifu benar, tapi

konsekv.rensinya wajib 'ain di dalam shalat, karena kemungkinan

wajibnya mutlak shalawat, sehingga tidak wajib pada salah satu dari

kedua hal itu -yakni di luar shalat atau di dalam shalat-. Dan bila

maksudnya lebih umum dari itu, 5nifu wajib secara mutlak, maka

ungkapan tadi tidak benar.

Ketigat Tentang wajibnya shalawat kepada keluarga beliau, ada

dua pendapat di kalangan para sahabat Asy-Syafi'i. Mereka yang

meurajibkannya berpedoman dengan lafazh perintah di sini.

280 Asfi..sfnukani mengatakan di dalam SSarh Al Muniaga, "Sabda beliau' r;jj
(Ucapkanlafit dijadikan dalil dalam mewajibkan shalawat kepada beliau $
setelah taqnhhud. Demikian pendapat Umar dan anaknyn (Abdullah), Ibnu

Mas'ud, Jabir bin Zaid, fuy-Sya'bi, Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi, Abu
Ja'far Al Baqir, Al Hadi, AI Qasim, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, I shaq

dan Ibnu Al Mawaz, serta dipilih oleh AI Qadhi Abu Bakar Ibnu Al fuabi.
Ibnu Al Qayyrm mempunyai bahasam yang sangat berhaiga di dalam kitab

Jala' Al Alham mengenai wajibnyra itu di setiap shalat."
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Keempatr Mereka berbeda pendapat mengenai "keluarga" ini.

Asy-Syafi'i memilih, bahwa mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Al

Muththalib. Yang lainnya mengatakan, bahwa mereka adalah para

pemeluk agtuna beliau, Allah Ta'ala berfirman,

@ :;6i'fr6j,t31;'(ryi
'Masul<l<anlah Firbun dan launn5n ke dalan adzab yang angat

kems. "(Qs. Al Mu'min [40]:45).

Kelima, Ada pertanyaan yang masyhur di kalangan ulama

mutaakhir, 5nitu: bahun ynng diserupakan bukanlah yang disenrpakan

dengannya, lalu bagaimana memohon shalawat untuk Nabi $ dengan

menyerupakannya dengan shalawat unfuk lbrahim? Ada beberapa

pandangan mengenai ini;

Pertama, Bahwa itu adalah penyerupaan asal shalawat dengan

asal shalawat, bukan kadar dengan kadar. Ini sebagaimana yang mereka

pilih di dalam firman Allah Ta'ala, (3it1r,)1i'H1;,3fj:Ca$iffi

@'tfo'#Wu6-tri'& +F "Diwajibl<an a ls l<amu berpuasa

sebagaimana divnjibkan atas omngomng sebelum kamu. " (Qs. Al

Baqarah 12] 183), bahwa maksudnya adalah asal puasa, bukan

puasanya itu dan wakfunya. Pendapat ini tidak kuat.

Kedua, Bahwa penyerupaan ifu mengenai shalawat kepada

keluarga, bukan kepada Nabi $, jadi sekan-akan kalimat: &k'Ai
# tYa Atlah limpht<anlah shalawat kepda MuhammaQ terputus dari

penyerupaan, sementam kalimat: )-;f { *i (dan kepada keluarga

Muhanunaal bersambung dengan kalimat: )Tj t+t;.1 ,#'4b G
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l"9tj.l $efugaimana telah Engl<au limpahkan shalawat kepda lbrahim

dan kepada keluarga lbnhini. Di sini ada pertanyaan: Bahwa selain

para nabi tidak mungkin menyamai para nabi, lalu bagaimana meminta

terjadinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi? Di sini bisa dikembalikan

kepada asal shalawat, dan tidak dikembalikan kepadanya apa yang

dikembalikan dengan perkiraan penyerupaan shalawat kepada Nabi ,$

dan keluarganya.

Ketiga: Bahwa yang diserupakan adalah shalawat kepada Nabi

# dan keluarganya dengan shalat kepada lbrahim dan keluarganya,

yakni gabungan dengan gabungan. Mayoritas nabi *[ adalah keluarga

Ibrahim, maka jika himpunan dengan himpunan, sernentara keluarga

Rasul $ tidak seperti keluarga hmhim -yang rrrana mereka itu para

nabi-, malo kelebihan dari ifu diperoleh untuk Rasulullah $, sehingga

ada kelebihan atas perolehan untuk lbrahim S. Dan yang diperoleh dari

itu adalah dampak rahmat dan keridhaan, sehingga yang perolehannya

lebih banyak maka dia lebih utama.

Keempat: Bahwa shalawat ini, yang dimohonkan adalah

pengulangan bila dilihat kepada setiap shalawat pada setiap orang yang

bershalawat. Maka jika setiap orang yang bershalawat menghastlkan

shalawat yang sama dengan shalawat untuk hrahim &, maka yang

diperoleh oleh Nabi $ bila dilihat dari jumlah shalawat adalah berlipat-

lipat kali banyaknlB, tidak terhingga jumlah dan bilangannyra.

Jika engkau mengatakan: Penyerupaan itu didapat dari asal

shalawat ini, sedangkan satuannya darinya, maka di sini terjadi

kontradiksi dengan asabnya.

Aku katakan: Kapan terjadinya konhadiksi itu: Apakah ketika

permohonan itu unfuk pengulangan atau bukan? Yang pertama tidak

mungkin, sedangkan yang kedua bisa. Tapi disepakati bahwa
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pernohonan ifu unfuk pengulangan. Jika ifu untuk pengulangan, maka

yang diminta dari gabungannya adalah tercapainya kadar shalawat yang

tidak terhingga bila dibanding dengan kadar yang diperoleh untuk

Ibrahim &.

Kelima, Permohonan shalawat yang sama dengan shalawat

unfuk lbrahim S tidak serta merta menghasilkan kesamaan, atau tidak

adanya validitas dalam mernohon. Adapun yang memastikan ifu adalah

bila yang ditetapkan untuk Rasulullah $ bukan shlawat yang sarna

dengan shalawat untuk lbrahim, atau lebih banyak dari itu. Adapun jika

demikian, yang shalawat yang diminta ifu bila digabungkan dengan yrang

ditetapkan pengulangannya unfuk Rasulullah $, maka gabungannya itu

lebih banyak daripada kadar yang diminta. Contohnya adalah seperti

seseorang yang memiliki empat ribu dirham, sementara yang lainnya

merniliki dua ribu, Ialu kita meminta agar si'pemilik empat ribu itu diberi

seperti yang dimiliki oleh yang lainnya, yaitu dua ribu. Jika itu terjadi,

maka terjadilah penggabungan (penambahan) dua ribu kepada empat

ribu, sehingga jumlahnya menjadi enam ribu, dan ini adalah lebih

banyak daripada yang diminta, yaitu dua ribu.

Keenam dari panbahasan hadits ini: Redal$i 3-*i'l-:t
(saunggung Engkau Maha Terpuj) bermakna '5t:rr,5 (terpuji) yang

dikemukakan dalam bentuk mubalaghah (menunjukkan sangat), yakni:

berhak atas segala bentuk pujian. 4 (Maha Mulia\ adalah bentuk

mubalaghahdari 1+6 (mulia). 3..i.ir adalah UA, kemuliaan). Maka ini

menjadi seperti alasan keberhakan terhadap pujian dengan segala

bentuknya. Bisa juga !i adalah bentuk mubalaghah dari ia6 (yang

memuji), sehingga itu menjadi seperti alasan shalawat yang dimohon.

Karena pujian dan kesyr,rkuran berdekatan, karma ia.i maknanya dekat
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dengan -ak"" lJA (yrang bersyukur). Dan ini sesuai dengan tambahan

keutamaan dan anugerah unfuk perkara-perkam yang agung yang

dikehendaki. Kemudian dari ifu, keseuaian dari keagungan dan

kemuliaan itu denan ini juga cukup j")*.'z-!ill (keberkahan) adalah

tambahan dan pengenrbangan kebaikan. Wallahu aTam.

* it J;' t:rs :JG & i,r 'ab:t;;-) €j r -tYY

,;1r,atstrr,?t 7tb,y +!;i jt'$ist:r"",;- *: #bt

. . , , ..J*l;l 
g;,lt *'ut ,9t:ary rl:.ir -,q'ut

'*tst:JA,yt n it|q#i'*f ''&:*sy:flt F e:
:&7tb'u+i;i jt

L22. Hadits ketiga: Dari Abu Humirah &, dia berkata,

"Rasulullah $ biasa berdoa: 'Ya Allah, saunggwhnya aku berlindung

kepada-Mu dari adzab kubw, adzab nml<4 fiAah hidup dan setelah

mati, dan dad fihah N Masih Dajjal'."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Apbila sadmng dari lalian

bertaqnhhud, male hendaHah dia memohon perlindungan kepda
Allah dari ernpat hal, gifu menguapl<an: Ya Allah, sesungguhnya aku

berlindung dari adab Jahannan..." kemudian disebutkan

menyenrpai i1u.281

28t HR. Abu Daud, fur-Nasa'i, hnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Para

atrli bahasa mengatakan, bahwa al fihlah adalah ujian dan cobaan.
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Penjelasan:

Hadits ini mengandung penetapan adzab kubur. Hal ini

berulang-ulang lag banyak disebutkan di sejumlah riwayat dari

Rasulullah #, dun mengimaninya adalah wajib. t3;lt agi Vitnah hidup)

adalah apa yang dihadapi oleh manusia semasa hidupnya, yaitu berupa

cobaan keduniaan, syahwat dan kebodohan, dan yang paling berat serta

paling besar -na'udzu billaE adalah perihal penutup kehidupan ketika

mati. Sedangkan c.rr '..:iti l,bisa jadi maksudnya adalah fitrah ketika

mati, disandangkannya fihah kepada kematian karena kedekatannyn

dengannya. Berdasarkan pengertian ini, maka uiiilrL:+ (tit',ut hidup)

adalah apa yang terjadi sebelum itu dalam masa hidup seseorang dan

gerak geriknya di dunia, karena apa lrang mendekati sesuatu maka

diberikan Maka kondisi kernatian menyerupai mati, dan

tidak dihihrng termasuk dunia. Bisa juga maksudnya adalah fitrah

setelah mati, yaitu fitrah kubur, sebagaimana yang diriwayatkan secara

shahih dari Nabi $ mengenai fihah kubur, seperti -yang lebih besar-

dari fihah dajjal. Berdasarkan pengertian ini tidak berarti terjadi

pengulangan dengan disebutkannya, $t ?rb'U ldan adzab kubur),

karena adzab adalah akibat dari fituiah, sedangkan sebab berbeda

dengan akibat, dan tidak dikatakan bahwa maksudnya adalah hilangnya

adzab kubur, karena fitnah itu sendiri merupakan perkara besar dan

berat sehingga dimohonkan perlindungan kepada Allah dad

kebunrkanqn.

Hadits yang disebutkannya dari Muslim mengandung tambahan

doa yang diperintahkan setelah tasgnhhud. Tampak perhatian terhadap

doa mengenai hal-haltersebut, yang mana doa ifu diperintahkan kepada

kita di setiap shalat, dan ifu adalah hakikat karena besam5n perkara di

dalamnya, dan beratrya cobaan k€fika terjadinya. Dan juga karena
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kebanyakannya -atau semuanya- merupakan perkara-perkara keimanan

lagi ghaib, maka mengulang-ulangnya pada jiwa adakan menjadikannya

menguasainya.

Di dalam lafazh Mr.rclim juga terdapat faidah lainnya, yaitu ajaran

memohon perlindungan dan redaksinya, karena bisa juga diungkapkan

dengan selain lafazh ini, dan sizandainya diungkapkan dengan lalazh

lainnya tercapai juga maksudnya dan perintah ini pun terlaksana. Tapi

yang lebih utama adalah mengucapkan apa yang diperintahkan oleh

Rasulullah $. Golongan zhahiriyah berpendapat wajibnya doa ini pada

posi5i ini.

Perlu diketahui, bahwa sabda beliau, 'J*Ai 
i*l :;e 'fi $l

(Apabita seseomng dari katian bertas5ahhud, maka hendaHah dia

memohon perlindungar) adalah bersifat umum mencakup tasyahhud

awal dan tasyahhud akhir. Telah masyhur di kalangan ulama anjuran

meringankan pada tasyahhud awal, dan tidak dianjurkannya bendoa

setelahnya, bahkan sebagian mereka pun tidak mernbaca shalawat

kepada keluarga Nabi. Uika ada riwayat yang mengkhususkannya pada

tasyahhud akhir dan menjadi pedoman mereka, maka ini termasuk

bentuk membawakan yang mutlak kepada yang muqa5ryad, atau

termasuk benfuk membawakan yang umum kepada yang khusus. Dan

mengenai ini ada pembahasan yang telah kami isyaratkan di mukal.282

Keumuman yang kami sebutkan menuniukkan ditunfutnya doa ini,

adapun yang mengkhususkannya maka hendaklah mengernukakan dalil

lang mjih, dan jika itu berupa nash, maka harus shahh. Wallahu alam-

282 Tambahan dari naskah g dan.b
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or"'ir f oJ e ,r6t /, )t' 1 l' * t -t Yr

,&t *'\" ;* lt );).iC'fl'P;br 6'
irtr,L. J ';rt,;i 

,ju .,* d e;;if ,a; ,*
l*'u?;;; J.'pu.uf it +jtt'fr,t: ?E

.i'St)-f,iul"!il

t;L *9.

'ui;)tj

123. Hadits keempat: Dari AMullah bin Amr bin Al 'Ash, dari

Abu Bakar Ash-Shiddiq r{g: Bahwa dia b€rkata kepada Rasululhh et,
"Ajadlah aku doa yang dapat aku paniatkan di dalam shalatku." Beliau

pun bersaMa, " Ucapkanlah. Allaahumma iruti zhakmfu nafsii zhulman

katsiimn, vnlaa 5nghftrudz dzunuub illaa anb, faghftlii maghfimtan min

'indika warfiarnnii, innakal nhiin (Ya Allah, saunggwhng

aku telah mangania5a diriku dangan panganiagaan gang brynk, dan

tidak ada jnng dapt mangratnpuni dmdos keuali Etglau. I{arana

itu ampunilah aku dangan amptnan dari sisi-Mu, dan a5nngilah aku,

sesunsgahntn hglau Maha Pangatnpun lagi Maha PanSaganE|"zes

Penielasan:

Hadits ini menunjukkan perintah berdoa dengan doa ini di dalam

shalat tanpa menetapkan posisinya. Seandainya itu dilakukan di dalam

shalat -pada posisi yang tidak dimaknrhkan berdoa, pada posisi mana

pun-, tentu itu boleh. Kemungkinan yang lebih utama adalah di salah

satu dari kedua posisi: Bisa ketika sujud, dan bisa setelah tasyahhuyd.

283 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini di lebih dari satu tempat. HR. Muslim, An-

Nasa'i, At-Tirmidzi dan hnu Malah.
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Karena pada kedua posisi inilah kita diperintahkan untuk berdoa. Nabi

S bersabd a, ,Glir d ti t:i,tfiti ,it*!t $?t (Dan adapun suiud, maka

baungguh-sungguhlah dalam berda di dalamng). Dan beliau bersabda

mengenai tasyahhud, ir:' r-itlt;1, uU;A.'*,4i (dan setetah itu

hendaHah dia memilih da 5ang dikehendakinW). Kemungkinan yang

lebih rajih adalah setelah tasyahhud, karena tampaknya perhatian

dengan mengajarkan doa khusus unfuk posisi ini.

Redaksi qi Lli! ,}.fiL dl gesunsswhnp aku telah

mengania5n diriku dangan penganiaSaan gnng bangl) menunjukkan

bahwa seseorang tidak terlepas dari dosa dan kelalaian, sebagaimana

yang disabdakan oleh Nabi $, tj)Li'J: t$r (Tebplah katian

konsisten, dan kalian tidak akan menghinggal. Disebutkan juga di dalam

sebuah hadits: ;t j-.i.t)lt lgjSit'*t irirt iSt /.t F (setiap mantsia

adalah bersalah, dan sebaik-baik omng-oring Sang betsalah adalah

mqel<a Snng benu6ar). Kemtrngkinan mereka menyimpulkan itu dari

segi perintah mengucapkan ini secara mutlak tanpa batasan kriteria

maupun pengkhususan dengan suafu kondisi. Seandainya ada suatu

kondisi dimana fidak terjadi kezhaliman dan kelalaian, tenfu

pemberitahuan ini fidak sesuai dengan realita, maka fidak al{an

diperintahkan.

Redaksi C rf lt ai;-]l,';l.-yt (dan tidak ada 5ang dapt

mengatnpuni dosa4osa kecuali Engkau), ini pengakuan tentang keesaan

Allah &, dan untuk mendapatkan ampunan-Nya dengan pengakuan ini,

sebagaimana firman Allah Ta'ala (dalam hadits qudsi), '/)4$ n'rtt 
nlO

;.,.l.Ju, 
'i-ll;J UL' lDia tahu bahwa dia memiliki Tuhan Sang dapt

mengampuni dosa lan menghukun karena dasal. Di dalam hadits ini
juga terkandung pelaksanaan apa yang Allah puji di dalam firman-Nya,
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e$iiffiE,:l vEl #1 YAS'J W tJ:i rly6-$ii

@'.nr Sta. 3\t#-ls
'Dan fuga) oftngonng ltang apbila mangaialan prbuatan

keji abu mqgan@ diri sqiliri, mqda Wat akan Allah, lalu

mqnohon amptn tahadap doadm maeka, dan siap lagr tn"S
dapt mazgatnpuni dos selain daripda Allali? "(Qs. Aali 'lmraan [3]:

135).

Redaksi iJf lt aiut'#lli ldan tidak ada ians dapt

mangampuni daados kuuali Englani seperti firman Allah Ta'ala, ,jri
^. 

I
irt ft vy'-LJt lli ldan siapa last wng dapt mengampuni dos selain

daripada Altati?). Kemudian tentang redaksi '[J9',H?# ,,)'*rl
(I{arma itu ampinilah aku dangan ampuran dari sbi-Mit ada dua

pandangan; Pertama: Mengisyaratkan kepada tauhid tersebut, seakan-

akan dia mengatakan, "Tidak ada yang dapat melakukan ini kecuali

Engkau, karena itu lakukanlah itu." Kedua, dan ini gnng lebi baik'

Mengisyaratkan kepada permohonan armpunan yang berasal dari sisi

Allah Ta'ala, tanpa hanrs disertai sebab dari hamba, baik benrpa amal

shalih ataupun lainnya. jadi degnan penafsiran ini, (ampunan) itu adalah

mhmat dari sisi-N5ra, fidak ada sebab dari hamba dalam hal itu. Ini

bempa pemyataan keterlepasan dari sebab-sebab serta alasan-alasan

dengan amal yang diyakini secara lqlika bisa mendatangkan pahala. Di

dalam Linn At Amb disebutkan, bahwa ir_;ta, adalah ];J.Jr
(penuhrpanl.'t-;jt (kasih sayang) dari Allah, menurut pam ahli ushul

yang mengesampingkan penyerupaan, bisa berupa perbuatan-perbuatan
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yang dianugerahkan Allah Ta'ala yang berupa pemberian nikmat-nikmat

dan fadhilah-fadhilah kepada hamba, dan bisa berupa penganugerahan

perbuatan-perbuatan ifu kepada hamba. Berdasarkan kemungkinan

lrang pertama: itu ternrasuk sifat-sifat perbuatan, dan berdasarkan

png kedua: itu termasuk sifat-sifat dzat.

Redaksi 't+'rJr':t-;it t-Jf Ull gesmggwhnSa Engl<au Maha

Pangantpun lagi Maha Pen5agn!1. ini dua sifat ynng disebutkan sebagai

penutup kalimat dalam bentuk penimpal untuk yang sebelumnya, yang

mana 'tt;At gana Pengampunl sebagai penimpal d. *, (ampunilah

ahl, dan €!)t (Maha PenS4ang) sebagai penimpal ,$jt
(kasihanilah artrj. Bentuk penimpalan di sini dalam bentuk yang pertama

ditimpal dengan 5nng pertama, dan yang kedua ditmpal dangan yang

kedua. Terkadang ada juga benfuknya yang tidak dernikian, !,aitu

dimana yang pertama ditimpal dengan yang kedua, dan itu sesuai

dengan maksud-maksudnya dan keindahan kalimat. Di antara yang

diperlukan di dalam ilmu tafsir adalah keserasian akhiran-akhiran ayat

dengan yang sebelumnya. Wallahu aIam.

lnt S*, jJ 6 lrv q- llr ort 4a g -ll t
!f - L;ri' , yt ';; ie q * ,t;'ol 'rx. - p3 {, ht ,*

.r).'*t'*ist ,l;;'t r1:., ut+, *i4i;-
e;'., d Jp-'ol X Pi P\, ;* it Jyt,;tr :p 6:

,,5. *t'"6ilrt r1l**,,. r ttr'4t'$q : 92 
j.Lj

512 IhkamulAhkam



L24. Dari Aisyah ft, dia berkata, "Tidaklah Rasulullah S
melakukan suatu shalat -sernenjak setelah difurunkan kepadanya:

"Apbila telah datang Allah dan kantenangan " (surah An-

Nashr t110])- kecuali di dalamnSra beliau mengucapkan: Subhaanaka

nbbanaa wa bihamdika, alaahummaghlir /lr (Maha Suci Engkau, wahai

Tuhan kami, dan aku menrujFMu. Ya Allah, ampunilah aku)." Dalam

lafazh lainnya disebutkan: "Rasulullah $ di dalam ruku dan sujudnya

banyak mengucapkan: Subhaanakallaahunnn mbbnaa un bihamdika,

alaahunmaghfrr /ii Maha Suci Engkau, ya Allah ya Tuhan kami, dan

aku menruji-Mu. Ya Allah, ampunilah aku)."28+

Penielasan:

Hadits Aist/ah menunjukkan Rasulullah 0
melalsanakan apa yarg Allah Ta'ala p€rintatrkan kepadanya, dan

Redaksi U;) *Jejdi lMale bqaibihtah dazgan ma nuji

fuhann.f, Iyakni baglan dari surah An-Nastrl, mengenai ini ada dua

pandangan; Perbma: Bahwa rnaksudnya adalah b€rtasbih dengan

puiian, karena Lir (pulian)mengandung malma in:3r (tasbih)yang

artinya i qtl, (penyucian), karena pujian menunjukkan penyandangan

perbuatan-perbuatan yang terpuji hanya kepada Allah Ta'ala, dan dalam

hal ini terkandung penafian syirik (peniadaan penyekutuan).

Kedua, Bahwa maksudnya adalah: maka bertasbihlah disertai

dengan pujian. Maka ba'-nya menunjukkan kondisi (yuhi dalam

kondisi memuji). Ini lebih njih,l<arxra Nabi & bertasbih dan mernuji

284 Hn. Al Bukharl dengan lafazh ini pada bab tafsir, dan dengan lafazh lainnya

di lebih dari satu tempat.HR. Abu Daud, ArNasa'i dan hnu Majah.
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dengan mengucapkan,lJ4-L;JWth) (Maha Suci Engkau dan aku

ma nuji-MQ. Adapun berdasarkan pandangan yang pertama, cukup

dengan pujian saja, dan berdasarkan pengertian ini, sekan-akan

tasbihnya Rasul menunjukkan mjibnya rnakna yang kedua.

Redaksi '!JJer:t, menurut suafu pendapat, bahwa maknanya:

"*!'tV)e;J 
(dan dengan memuji-Mu aku bertasbih). Pengertian ini

dengan perkiraan adanln kalimat yang dibuang, yakni, dengan sebab

memuji Allah aku bertasbih (menyr.rcikan). Dan yang dimaksud dengan

sebab di sini adalah: petunjuk dan pertolongan untuk bertasbih dan

mqTakini Ini sebagaimana yang diriwayntkan dari Aisyah di

dalam Ash-Shahih'tU-]31.1 ilr +*.. (dengan memuji Allah, bukan

dengan mernuji-Mu), yakni: hal ini terjadi karena memuji allah, yakni

karena fadhilah-Nya, kebajikan-N1n dan anugerah-Nya. Karena fadhilah

dan kebajikan adalah sebab pujian, karena itulah diungkapkan dengan

pujian.

Redaksi -t *, tdri (ampunitah akri adalah pengamalan dari

firman Allah Ta'ala, i';)EJ"ti (dan mohonlah ampun kepada-Nyfl

hagian dari surah An-Nashrl setelah pengamalan firman-Nya, h)ii
'cl-:i (Maka bqtasbihtah dangan metnuji Tuhanmd. Adapun lafazh

lainnya, maka itu menunjukkan doa di dalam ruku dan pernbolehannya,

dan itu tidak menyelisihi sabda beliau *, Jts ,iqlt *l1lkiitflt fl
,.oll-Surl-tt:"*ti i6lr (Adapun ruku, mala agungtrpnlah Rabb di

dalamnSn. Sdangkan sujud, maka bercungguh berdoa di

dalamnW). Karena disimpulkan dari hadits ini bolehnya hal itu, dan dari

itu diutamakan pengkhususan ruku dengan pengagungan. Kemungkinan

juga diperintahkan di dalam sujud unfuk mernperbanyak doa, kareha
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diisgaratkan oleh kalimat: t2i.t-A*'6 lmaka baungguh-sungguhlah),

kemungkinan pengertiannya adalah memperbanyaknSa. Sedangkan

kalimat d.;it (ampunilaah aku) yang terdapat di dalam ruku, tidak

banyak. Jadi tidak ada konhadiksi dengan apa yang diperintahkan di

dalam sujud.

D dalam hadits Aisyah yang p6tama, terdapat pertangraan,

yaitu: bahr,m lafazh ri1 @pabila) menunjukkan !,ang akan teriadi dan

belum tercapainya syarat saat itu, sernentara perkataan Aisyah, u.tb li

b'rit)E rit,*U.y't:l;di.if,- (makhh Rnulultah S melakukan

suatu shalat senanjak sdelah dituntnlcan kepdanSa. "Apbila telah

dabng patolongan Allah ...1menunjukkan lebih dulunya perkataan ini,

karena dekatryn shalat p€rtarna yang setelah furunnya aynt ini. air ai

sini adalah L3'Ci (panklulon Mel&ah). Sernentara "masuknya

manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong," perlu

waktu yang lebih luas dari waktu dimana ditunrnlonnya aSnt ini dan

shalat yang pertama setelahnyra.

Sementara perkataan Aiq/ah ynng disebutkan pada sebagian

riwayrat: ifr-iir Jif*;- (beliau menaku,ilkan Al Qur'anlzas

mengindikasikan bahwa beliau melaksanakan apa !,ang diperintahkan

kepadanya di dalamnya. Jika penaklukan Mekkah dan masuknya

manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong terjadi

ketika turunnya ayat ini, maka bagaimana bisa dikatakan, iu+ tSt

(Apabila datang) jika itu memang belum terjadi. lalu bagaimana bisa

28s HR. AsySynikhani, Abu Daud, An-Nasa'i, hnu Majah dan Imam Ahmad bin
Hanbal.

l5IhkamulAhlram



ucapan itu sebagai pelaksanaan perintah yang menyebutkannya,

padahal syarat perintah ifu belum ada?

Jawabannya: Kami memilih, bahwa itu mernang belum terjadi

sebagaimana konotasi lafazhnya, sementara Rasulullah $ langsung

melaksanakan perintah ifu sebelum tibanya masa yang terkait dengan

perintah itu. Karena itu adalah ibadah dan ketaatan yang Udak

dikhususkan dengan waktu tertentu. Jika syaratrya telah terjadi

(terpenuhi), maka stafus ucapan ini -setelah terjadinya- adalah terjadi

sebagai pelaksanaan, dan yang sebelum terjadinya syaratrya adalah

terjadi sebagai sukarela. Perkataan Airyah: iifr JiC- &eliau

menakrpilkan Al Qur'an) fidak menunjukkan bahwa sexnua ucapan

Rasulullah S terjadi sebagai pelaksanaan perintah, sehingga

menunjukkan telah terjadinya (terpenuhinya) syarat. Bahkan indikasinya:

beliau melakukan penaktadlan Al Qur'an hanya pada apa yang

ditunjukkan oleh lafazhnya. Bisa jadi sebagian ucapan ini mempakan

perbuatan untuk suatu ketaatan sebagai pendahuluan, dan sebagian

lainnya sebagai pelaksaan perintah. Wallahu a'lam.
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BAB WITIR

,F; SL :|rGLij, ?nt orr'# i lt *'* -r yo

t$lr pf,^z ,.t 6;6 - P, ,b;., - *t;r'?^, 'V Ct
Y'i oTrl; .i4r, J:"'C.:-ttltf',p sV .e ,rr- :Ju

ij: pt'f-.ta 71 5i;;t ,iri ok 'il, i;
125. Dari AMullah bin Umar r15, dia berkata, "Seorang lelaki

bertangra kepada Nabi $ -saat ifu beliau di atas mimbar-, 'Bagaimana

menunrtnu tentang shalat malam?' Beliau bersaMa, 'Dua ml<aat dua

mlraat. Lalu jila s6@rzng dari lalian l<hawatir Subuh, (hendaHah)

shakt sfu nlaat, sehingga dia mengganjillmn shalat gng telah

di;lalrul<annya.' Dan sesungguhnya beliau juga bersabda,' Jadil<anlah witir

sehgpi althA shalat lalian di malam had.'"2tto

26 HR. Al Bukhari di lebih dari satu ternpat. HR. Muslhm, Abu Daud, An-Nasa'i, At-

Tirmidzi, hnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kelima perawi ini
menambahkan (di dalam riwayat mereka), ,F,# :'dr: #tiy* $naat malam

dan shalat siang adalah dua ml<a'at dm nl+ahl. Sgurnlah imam hadib men-

dha ifl,an hadib ini, karena para hafizh dari kalangan para sahabat hnu Umar
tidak menyebutkan itu darinSra, adapun yang menyebutkannya adalah Al Bariqi Al
fudi dari lbnu Umar, sedangkan dia dha'if. An-Nasa'i menghukumi perawinya,

bahwa dia keliru dialam riwayahrya.
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Penjelasan:

Pernbahasan mangenai hadits ini dari beberapa segi;

Pertama, sabda beliau &, s:ii -li, /X' il:" pnart malarn

adalah dua mkaat dua ml<aai. Malik mhimahullah menyimpulkan

darinya, bahwa shalat nafilah tidak lebih dari dua rakaat. Demikian

zhahimya lafazh ini mengenai shalat malam. Dan disebutkan di dalam

hadits lainnya: ,F,p t+iltt,.#ti.ll (Snaat malan dan siang adalah dua

mkaat dua ml<aati. Kami katakan bahwa ifu zhahir-nya lafazh, karena

permulaannya dibatasi di dalam khabar ini, maka ifu menunjukkan

pernbatasan shalat malam pada dua rakaat, dan ifulah yang dimaksud,

yaitu menafikan tambahan. Jika dibolehkan penambahan, tenfu shalat

malam tidak dibatasi dengan dua rakaat. Ini diselisihi oleh zhahb-nya

hadits Aislah 5ang akan dikenrukakan nanti, dan itu dijadikan pijakan

oleh Asy-Syafi'i, sehingga dia membolehkan tambahan atas dua rakaat

tanpa mernbatasi bilangan. Sebagian pengarang dari kalangan para

sahabatnya menyebutkan dua syarat dalam hal ifu, intinyra: Kefika

seseorang shalat nafilahlebih dari dua rakaat, baik genap maupun ganiil,

maka tidak lebih dari dua tasyahhud. Kemudian bila shalat naftlah itt
gmap, maka tidak menambah di antam dua tasynhhud lebih dari dua

rakaat. Dan jika itu ganjil, maka fidak menambah di antam dua

tasyahhud lebih satu rakaat. Berdasarkan ini: Bila 
'seseorang 

shalat

sepuluh rakaat, maka dia duduk setelah delapan rakaat, dan tidak duduk

setelah tujuh mkaat dan tidak pula setelah rakaat-raka'at sebelumnya,

karena jika duduk saat itu berart telah menambah lebih dari dua rakaat

di antara dua tas5nhhud. Jika dia shalat nafilah lima rakaat -misalngria-,

maka dia duduk setelah ernpat rakaat, atau setelah lima mkaat bila mau.

Atau jika dia shalat tujuh rakaat, maka dia duduk setelah enarn rakaat

atau setelah tujuh rakaat. Jika hanya duduk satu kali pada setiap shalat

itu, maka ifu juga boleh. Da mengatakan dernikian karena

menyerupakan nafilah dengan yang fardhu. Shalat fardhu yang

518 IhkamulAhkam



menyerupai witir (shalat ganjil) adalah shalat Maghrib, di mana di antara

kedua tasyahhudnya tidak lebih dari safu rakaat. Sementara shalat

fardhu yang genap, di antara kedua tasyahhudnya tidak lebih dari dua

mkaat. Para sahabat Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan apa yang

disebutkanryn ini.

Kedua: Dari pernbahasan tentang hadits ini: Bahwa zhahimya

menunjukkan fidak ada tambahan atas dua rakaat, dan juga

menunjukkan tidak kurang dari itu. Mereka berbeda pendapat mengenai

shalat nafilah satu mkaat secara tercendiri. Yang disebutkan di dalam

madzhab Asy-Syafi'ir Boleh. Serrentara diriwa5atkan dari Abu Hanifah:

ndak boleh. Pendalilan pendapat ini berdasarkan ini sebagaimana yang

telah dikemukakan, dan itu lebih utama daripada pendalilan orang yang

b€rdalih dengan ifu dalam menptakan, bahwa jika rakaat tunggal itu

sebagai satu shalat, maka fidak terlarang mengqashar shalat Subuh dan

Magfuib, karena pendapat ini sangat lentah.

Ketiga: Hadits ini menr:njuldon didahulukann5n yang genap

daripada 5nng ganjil(witir), 1nitu disimpulkan dari sabda beliau, )$tbb
,F e bhatat malam adalah dua mtaat dua mt<aal, dan saMa beliau,

,P J'J'1;S behinsgp dia maggwjilkan shalat yng tetah

dilalrukanryal. Jika seseorang melakukan shalat witir setelah shalat Isya

tanpa lnng genap, md€ fidak melalrsanakan sunnah. Sernentara

Zhahimya ma&hab Malik, bahwa fidak boleh shalat witir satu rakaat

hursgd tanpa keperluan.

Keempat: Dari hadits ini juga difahami, bahwa habisnp waktu

shalat witir bersamaan dengan terbimya fajar. Ini disimpulkan dari sabda

beliau, '{3t ibtQ* ,ty (I^atu iil<a s*@ftng dari kalian khawatir

Subuh. Di dalam madzhab Asy-Syaf i ada dua pandangan;

Pertama, Bahwa waktunya berakhir dengan terbitrya faiar.

Kdua, Berak*rir dengan shalat Subuh.
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Kelima: Omng yang memandang wajibnya witir berdalih

dengan redaksi perintah hadits ini. Jika memandang wajibnya itu di

akhir shalat malam, maka pendalilan ifu mendekati kebenaran, tapi saya

tidak mengetahui adanya seseorang yang berpendapat denrikian. Tapi
jika fidak mernandang demikian, maka bentuk redaksi ini perlu diartikan

sebagai aniuran. Dan tidak tepat bila berdalih dengan ini dalam

ma,vajibkan asal witir bagi yang melarang penggunaan safu lafazh

dengan pengertian hahki dan kiasan, jika fidak, maka itu baarfi

merradukan pengertian tnkild dan kiasan dalam safu lafazh, yaifu

bentuk perintah. 
.

Keenamr Hadits ini menunjuklon bahwa witir dilakukan di

akhir shalat malam. Bila seseorang telah wifir lalu ingin shalat nafilah,

apakah harus m€ngg€napkan witimp dengan safu rakaat lainn5ra

kemudian shalat? Mengenai ini ada dua pendapat di kalangan rna&hab

fufSyaf i. lalu, iika tidak menggenapkannya dengan atu rakaat

kernudian shaht nafilah, apaloh harus mengulang witir di akhimya?

Mengenai ini ada dr.ra pendapat di lolangan madzhab Maliki. Masing-

masing dari kedua kelompok bisa berdalih dengan hadits ini, setelah

mengernukakan pendahultnn unhrk masing-masing dari keduanya perlu

penetapannyn. orurrg yang berpendapat harus menggenapkan witimya

flebih dulu), mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa akhir shalat

malam adalah witir (ganjil). Ini berarti bahwa sebelumnya tidak ada witir,

berdasarkan riwayat di dalam sebuah hadits: !f;!' ,/ yfi | " Tidak

boleh ada dua wifir di datam safu malatn. az87 Mal@ dari itu harus

menggenapkan flebih dulu) witir 5rang pertama. Karena jika dia tidak

m€nggenapkan lalu mengulang witir, berarti ada dua witir dalam safu

malam. Tapi jika tidak mengulang witir, maka tidak ada witir di akhir

shalat malamnya ifu. Adapun orang yang berpendapat tidak perlu

287 Hadib hasan HR. An-Nasa't, hnu Khuzaimah dan yang lainnya dari hadits Thalq
binAli.
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menggenapkan flebih dulu) dan tidak perlu mengulang, karena dia

melamng mengaitkan hukum suafu shalat dengan shalat lainnya setelah

salam, perkataan, dan lamanya jeda, jika itu terjadi. Jika keduanya tidak

berpadu, maka hakikahrya itu adalah dua witir, padahal tidak boleh ada

dua witir dalam satu malam, maka dilarang menggenapkan, dan dilarang

mengulang witir di akhimya. Pendapat ini menyelisihi zhahimya sabda

beliau &,t?),L-lJI 'I"rb Vt tia Vadilantah witirsebasai akhir

shalat kalian di malam had, dan tidak perlu mencari-cari alasan,

sehingga mengartikannya sebagai anjuran, sebagaimarn perintah asal

witir demikian, sedangkan meninggalkan yang dianjurkan adalah lebih

utama daripada melakukan yang malmrh. Adapun orang yang

mengatakan agar mengulilg, ini juga melarang menggenapkan witur

yang pertama untuk mernelihara sabda beliau, ,}JllI '{"r, Vi tti+t

tp7 @adil<anlah witir sfugai al<ht shalat lalian di nplam har), dart

untnk itu dia perlu menjawab sabda beliau, *U' .J yth I lTidak bleh

ada dua wifu di dalam atu malanl.

Perlu diketahui, bahwa bisa juga rnasalah ini mernerlukan

pendahuluan lainnya, yaitu melaktrkan shalat nafilah satu rakaat tunggal,

apakah itu diqpri'atkan? Silalon Anda mencernratinya.

FrU;Irr ,y'u:Uf W lrr ,,rn -$.Gge -t vr

t4t: .9lT't,#':l:,F, ,S"F'n,rt-i *t\tt }* lt J?t
.,#; jtii:
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126. Dari Aisyah S, dia berkata, "Di setiap malam, ltasulullah

$ witir dari permulaan malam, pertengahannya dan akhimya. Wtir

beliau berakhir hingga pagi."288

Penjelasan:

Mereka bqbeda pendapat, apakah ynng lebih utama adalah

menyegerakan witir di permulaan malam, atau mengakhirkannya hingga

akhir malam? Ada dua pendapat di kalangan para sahabat AqrSrfi'i di

samping kesamaan pendapat mengenai bolehnya hal ifu. Hadits Airyah

menunjukkan bolehn5n di permulaan, di pertengahan dan di akhir.

Kernungkinannya ifu sesuai dengan perbedaan kondisi dan funtutan

kebutuhan. Suafu pendapat menyebutkan: Dbedakan antara orang yang

berhamp bisa bangun di akhir malam, dan omng yang khawatir tidak

dapat bangun (di akhir malam). Yang pertama: mengakhirkannya adalah

lebih utama. Yang kedua: mendahulukannya (menyegerakannya) adalah

lebih utama. Tidak diragukan lagi, bahwa jika kita melihat kepada akhir

malam dari segi kondisinya yang dernikian, maka shalat pada waktu itu

adalah lebih utama daripada di awalnya. Tapi iika hal itu bisa

menghilangkan asalnya,'maka kami mendahulukannya daripada

kehilangan keutamaan. Kaidah ini masih diperdebatkan, di antam

benfuknya, Jika seseorang yang fidak merniliki air mengharap

keberadaannya (atau akan menemukannya) di akhir wakfu, apakah lebih

baik mendahulukan tayammum di awalwaktu demi menjaga keutamaan

yang pasti, ataukah menangguhkannya unfuk mendapatkan wudhu?

Mengenai ini ada perbedaan pendapat, dan pendapat yang dipilih di

dalam madzhab Asy-Syafi'i adalah: mendahulukan lebih utama. Karena

288 HR. Al Buldrari pada bab witir, tanpa menyebutkan lafazh "dari permulaan

malam, pertengahannya dan akhimya." Diriunyratkan juga oleh Muslim dengan

lafazh ini. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah

dan Imam Ahmad bin Hanbal.
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itu, silakan anda perhatikan kesamaan antam kedua masalah itu dan

membandingkan antara kedua benfuk kasus tersebut.

L, lt Ji; ok :iv (:; ilr sri'e;G iJp-r yv

co-IA.U; ulj-sr{;;oX Ftt'u *h *: #ht

t27 DariAisyah 6, dia o*u*T,t'*i":;,,li;rT"fl
malam tiga belas rakaat. Dari itu beliau berwitir dengan lima rakaat,

yang mana beliau tidak duduk pada bagian mana pun kecuali di

akhimya."

Penjelasan:

Ini -sebagaimana yang telah kami kernukakan- dijadikan

pedoman dalam mernbolehkan tambahan lebih dari dua rakaat dalam

shalat nafilah. Sebagian ulama madzhab Maliki menakwilkannya dengan

penalsr.rilan yang tidak terlintas di benak, yaitu mengartikannya: bahwa

duduk pada posisi berdiri hanya dilakukan pada rakaat terakhir. Seakan-

akan yang ernpat rakaatnya shalafurya sambil berdiri, sernentara yang

temkhir sambil duduk pada posisi berdiri. Kemungkinan lafazhnya

menunjukkan kepada penakwilan hadits-hadits yang dikemukakannya -
dan ini di antaranya-, bahwa salam terjadi di antara setiap dua rakaat.

Ini menyelisihi lafazh, karena tidak terjadi salam di antara setiap dua

rakaat kecuali setelah duduk. Dan ifu juga menafikan perkataannya: 1

6iT qll.-l lf :e d'u*;- @ns mana beliau tidak duduk pada bagian

mana pun kecuali di al<him5nl. Mengenai hal ini ada pembahasan.

Perlu diketahui, bahwa inti pernbahasannya adalah

perbandingan antara zhahimya sabda beliau, 
"# e;lhti'* (shatat
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malam adalah dua nl<aat dua mkaal yang menunjukkan pembahas-an,

dan konotasi perbuatan ini yang menunjukkan pembolehannya, dan

perbuatan yang mengarah kepada kekhususan. Namun ini jauh dari

mengena kecuali dengan dalil. Jadi konotasi perbuatan ini tetap

menunjuklon pembolehan, menyelisihi konotasi lafazh yang mernbatasi,

dan menurut kami bahwa konotasi perbuatan yang menunjukkan

pembolehan adalah lebih kuat. Mernang ada pandangan lainnya, yaifu

batrwa hadits-hadits itu menunjukkan bolehnya bilangan-bilangan

tertentu, lalu jika kita mengumpulkannyra dan melihat kebanynkannya,

maka kelebihannya dari itu jika kita mengatakan bolehnyn hal itu, berarti

ifu pendapat yang membolehkan, sementara konotasi dalil melarangnya

tanpa adanla perbuatan png menyelisihinya.

Karena ifu, seseorang bisa mengatakan: Diamalkan berdasarkan

dalil yang melarang karena fidak tidak ada penyelisihan terhadapnya dari

perbuatan, kecuali bila hal itu terhalang oleh ijma', atau ada dalil gang

menunjukkan bahun bilangan-bilangan tertentu tidak tercakup olehnya.

Dan hulorn 1nng dituniul*an oleh hadits ini addah mutlak tambahan.

Maka di sini ada dua hal;

Pertama, Kita mengatakan kadar-kadar ibadah didominasi oleh

ketaatan, malo tidak dipastikan bahwa maksudnp adalah mutlak

tambahan.

I{dtn Orang }lang mdarang itu mengatakan, bahwa itu adalah

tarnbahan dari lodar dua rakaat. Namun pendapat ini telah drgu$rlnn
oleh hadits-hadits ini, dan tklah orlarp llnnt. Wallahu a'lan.
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BAB DZIKIR SETEI-AH SFI.AI.AT

?'.bt e:rhl :ciiL?nr or, * i lt * rp -t y^

]ttt Jy., * ,* ok l.F-.:t n o6r .fr-'* ,f\r..
ryu,lrl:it rsy ;zf i;? ,ur6 i.t ,sv .*; {, hr *

.'4
*:, ,lL \t * ar Jrj t>a;Wt r; & c Ia Cj

.".(Ilq

128. Dari Abdullah bin Abbas rg: Bahwa menyaringkan suara

dzikir ketika omng-orang selesai dari shalat fardhu biasa teriadi di masa

Rasulullah &. hnu Abbas berkata, "Aku tahu dengan ifu apabila

mereka selesai, ketika aku mendengamya."

Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Kami fidak mengetahui

selesainya shalat Rasulullah $ kecuali dengan takbir."z89

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan bolehnya menyaringkan dzikir setelah

shalat, dan takbir secara khusus adalah termasuk dzikir. Ath-Thabari

289 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada penrbahasan tentang shalat. HR. Abu

Daud.
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berkata, "Hadits ini menerangkan sahnya perbuatan para pemimpin

yang melakukan itu, yang mana dia bertakbir setelah shalatnya, dan

orang-orang di belakangnya pun bertakbir." Yang lainnya mengatakan,

"Aku tidak pemah mendapati dari kalangan para ahli fikih yang

mengatakan ini, kecuali apa yang disebutkan oleh Ibnu Habib di dalam

Al Wadhihah Mereka menyukai takbir dalam pasukan dan pam delegasi

setelah shalat Shubuh dan Isya, dengan suara takbir yang tingg, tiga

kali." Ini termasuk kebiasaan dahulu dari omng-orang, sementara

diriwayatkan dari Mdik, bahwa itu adalah hal yang diada-adakan.

Dari hadits ini juga disimpulkan, bahwa anak-anak diternpatkan

di belaleng, berdasarkan perkataan hnu Abbas , il,:oif'ti|t UIS & t

#-Yll';!1 *\, oV ls Jyt V{ami tidak mensebhui selesainsa

shalat Rasulullah O ka^,ali dangan bkbil.Seandaiqn dia berada di

shaf pertarna, tentu mengetahui selesainya shalat dengan mendengar

salam.

Disimpulkan jr.rga dari hadits ini, bahwa fidak ada !,ang
memperdengarkan npringnya suara dengan men5nmpaikan ucapan

salam (penufup shalat) dengan menyaringkan suararya.

i*tt',* el :Jv -ai,1 
i. ,pt j; 'l:rr;., - r v r

iA os *t *'?"t * ,it,iy,r;-rt; JL 75'u #'n
cr-ilr 'i ,:;:*i y i:r-:rhr lt 4,t ,y& r>c F i:, A
rrt-bLf , l8I y 'd;lj, .f :A F ,b t:, ,:'J;it'ii

U.'-i, i .tnt q'ult tt'3+-:i,) ,'dA A.',p
w.tr,il j,V'^r":r?-td

*u;
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ovj S6;t,g:,rrj' -ybl, ,iq E,r &tk ,y G,
.*17't &'t,pQt lryy(J!, Aj* t ,#. JrJ . .

729. Dan Warrad maula Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata,

"Al Mughirah mendiktekan kepadaku sebuah surat kepada Muawiyah:

'Sesungguhnya Nabi S biasa mengucapkan di belakang setiap shalat

fardhu' Laa ilaaha illaallaahu wahdah, laa s5ariila lah, lahul mulku wa

lahul fiamdu, um huwa 'alaa kulli s5a'in qadiir. Allaahuruna laa maanib

limaa a'thaita um laa mu'thi5n limaa mana'ta, wa laa gnnfa'u dzal iaddi
minka N Jaddu flfidak ada sesembahan selain Allah sernata, tidak ada

sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala puji, milik-Nya segala kerajaan dan

Dia Maha Kuasa atas segala sesuafu. Ya Allah, tidak ada yang dapat

mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi

apa yang Engkau cegah. Tidak akan memberi manfaat kemuliaan itu

bagi perniliknya karena dari Engkaulah kemuliaan itu berasal).'

Kemudian setelah ifu aku diutus kepada Muawiyah, lalu aku

mendengamya memerintahkan kepada kepada manusia. "

Di dalam lafazh lainnya disebutkan: "Beliau melarang katanya

dan katanya, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya. Dan beliau

juga melarang menyakiti para ibu, mengubur hidup-hidup anak-anak

perempuan, serta menolak 6* rr',oo6oi."290

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan dianjurkannp &ikir yang khusus ini

setelah shalat. Dernikian ini karena mencakup makna-makna tauhid,

serta penisbatan perbuatan-perbuatan ifu kepada Allah Ta'ala,

pencegahan dan pernberian, serta sempumanya kekuasaan. Banyak

Do HR. Al Bukhari dengan lafazh ini di lebih dari satu tempat. HR. Muslim pada

pembahasan tentang shalat. Dan juga oleh Abu Daud dan An-Nasa'i.
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disebutkan pahala yang diberikan atas dzikir kendati dzikimya ringan

bagi lisan dan sedikit, karena ukurannya adalah berdasarkan dalilnya,

dan bahwa semuanya kembali kepada keimanan yang merupakan hal

yang paling mulia. lrjr adalah i*i, Ou**l

Malnra U.jr |:L+Lir ri 'Clii (Tidak al<an metnbqi nnnfaat

kqnuliaan itu bgi panililng laram dari hgleulah kemulian itu
baaall, yakni pernilik bagian tidak mendapat manfaat dari bagiannyn,

akan tetapi yang bermanfaat basinln adalah amal shalih. L;.jr di sini -
walaupun mutlak- namun diartikan sebagai bagran keduniaan. Kalimat
'4 @ari-Utl terkait dengan t4 (-.-beri manfaat), dan kalimat t-&
mencakup makna f# (mencegah) atau ynng mendekatinya. Jadi kalimat

'O1 ldart'Mdtidak kernbali kepada LJr menurut pengertian png

menyebutkan bahwa: bagianh adalah dari-Mu, baik sedikit ataupun

banlrak, maknanya: perhatian-Mu kepadaku, atau pemneliharaan-Mu

terhadapku, karena hal itu artinya mernberi manfaat.

Perintah Muawi5nh menunjukkan langsungnya pelaksanaan

sunnah-sunnah dan penyebarannya. Ini juga menunjukkan bolehnya

pengamalan berdasarkan penulisan hadits-hadits dan

memberlakukannp seperti mendengamya. Pengamalan berdasarkan

tulisan yang seperti ini apabila teriamin dari penrbahan. Ini juga

menunjukkan diterimanp berita dari safu orang, yaifu individu dari

individu-indMdu yang tidak terhingga, sebagaimana ynng telah kami

nyatakan pada pernbahasan terdahulu.

' Redaksi JLiiU'F (Melamng katanya dan katanya), yang

masyhur dalam hal ini dengan fathah pada laam dalam bentuk
penufuran. larangan ini harus dibatasi dengan kriteria "banyak" yang

tidak terjamin dari terjadingn kebodohan dan kesalahan, serta

menyebabkan keterjerumusan ke dalam kenrsakan-kerusakan tanpa ada

kepastian, dan perbitaan mengenai hal-hal yang bathil. Telah
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diriwayatkan secara valid dari Nabi $, bahwa beliau bersaMa, ,fr\ r;S
'* Li J3.,rlJii-ilf 6if *Cukuplah sqaran berdan i** ,n
menceritakan setiap gng dia dengal'."z9lSebagian salaf mengatakan,

"Tidak layak menjadi imam, oftmg !,ang menceritakan segala yang dia

dengar."
.r/

Adapun ,Utzbu:bl (manyia-nyial<an hartal, hakikat yang

disepakati adalah dalam selain kernaslahatan agarna atau dunia.

Dlamngnya hal itu, karena Allah Ta'ala menjadikan harta sebagai

penopang kernaslahatan para hamba, sedangkan menyia-nyiakannya

berarti menghilangkan kemaslahatan-kemaslahatan itu, baik bagi orang

yang menyia-nyiakannya, ataupun bagr yang lainnya. Adapun

menggunakannya dan banyak menginfakkannya untuk menggapai

kemaslahatan lain, maka tidak terlarang, karena memang itu fungsinya.

Bahkan mereka mengatakan, "Tidak ada keborosan dalam kebaikan."

Adapun menginfakkannya untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan

kesenangan-kesenangan jiwa dalam benfuk yang tidak sesuai der.rgan

kondisi si pemberi infak dan kadar hartanya, malo dalam penetapan

stattrsnya sebagai kedungunan, ada perbedaan pendapat, dan yang

masyhur bahwa itu adalah findak kedunguan. Sebagian ulama madzhab

Syafi'i mengatakan, bahwa ifu bukan findak kedunguan, karena dengan

ifu dia menopang kemaslahatan-kernaslahatan tubuh dan

kenikmatanryn. Tapi itu merupakan tujuan yang tidak benar. Zhahimya

Al Qur'an melarang ifu. Pendapat yang masyhur mengenai ifu adalah

boleh, yakni jika infaq itu tidak untuk kernaksiatan. Namun ada

perdebatan dalam masalah ini.

Sedangkan 6:Jtii;jf- W"w* b*hn5al,ada dua pendapat

mengenai ini;
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Pertama: Bahua itu kernbali kepada perkara-perkara ilmiah.

Mereka tidak mengrkai banlnknya pertanyaan yang tidak diperlukan.

Nabi $ telah bersabd u, u$ ifr t :C C lA U l' '+ rl'ft u"rfi'ns*l

$l-3 Jit *r'**?a;i,d4y';.iJr "Manusia ws ptins b6ar

kejahabnny di sisi Allah adahh omrg gng mananglan tantug
sauatu 5ang tidak dihanrnltan abs l<aun muslimin, lalu dihanmltan

atas mqel<a larqn p*hn5aanng. "Dsebutkan di dalam hadits tcntang

li'atr Kefrka dttan!,akan telah lelald png mendapati isterinya bersama

lelah lain, rnalo Rasulullah C tdak menyukai pertanlnan-pertanyraan

itu dan mencelahya. Disebutkan di dalam hadits Muawiph lamngan

'cljy\i,zsz yaifu pertanyaan-pertanlnan mendalam dan sulit.

Makruhnya hal ifu, karena kebanyakan daringra mengandung

penyusahan dalam agama dan kepura-puaan (berlaga), cenderung

mendugaduga tanpa kebutuhan gnng danrat di samping tidak adan5n

jaminan aman dari kesalahan dan salah duga. Dan asalqn adalah

dilarang menghukumi berdasarkan dugaan, kecuali karena danrat.

Kdua, Bahwa hal itu kerhbali kepada: menrinta harta. Banyak

hadits Snng menyebutkan tercelanya merninta-minta kepada orang lain.

Tidak dimgukan lagi, bahwa merninta sebagian permintaan harta omng

lain adalah terlarang, denrikian itu karena permberian berdasarkan

kondisi lahimya, sementara batinnln berbeda dengan itu, atau si

perninta memberitahukan tentang suafu perkam secara dusta.

Disebutkan di dalam As-Sunnah yang menunjukkan dilihatrya kondisi

lahir dalam hal ini, yaitu apa yang diriwayatkan: "Bahwa seorang lelaki

dari penghuni serambi masjid meninggal dengan meninggalkan dua

dinar, maka Nabi $ bersaMa, )Lt (dua simpanan)." Dernikian itu,

qnllahu aIam, karena mereka asalah orang-orang fakir yang tak

292 HR. Ahmad. Disebutkan ysgaz "Kebk altan ada onng-onzg darl unta*u lang
mangajulan petungan-pehngan mqzdalam dan runtit kepda pm ahli fikih
mqeln. Mqeka itukh seiahat-lahabga wntku."
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berpunya, mereka biasa menerima dan diberi shadaqah berdasarkan

kefakimn dan ketiadaan. Sernentam temyata orang ini memiliki dua

dinar, menyelisihi kondisi lahimya. Pendapat yang dinukil dari madzhab

Asy'Syaf i: Bolehnya meminta. Bila dikatakan demikian, maka harus

melihat pengkhususan lamngan meminta yang banyak, karena jika

bentuknya menunjukkan larangan, maka merninta itu terlarang, baik

banyak maupun sedikit. Dan jika tidak menunjukkan larangan, maka

hanrs mengarHkan larangan ini sebagai pernakruhan untuk yang banyak

merninta, di samping bahrrn meminta tanpa kebutuhan tidak lepas dari

kernakruhan, maka kernakruhan dalam hal banyak lebih makruh lagi.

Jadi ini adalah yang dikhususkan dengan lamngan.

Dari sini jelas, bahwa orang 5rang mernakruhkan meminta s@ara

muflak, -karena tidak haram- hendaknya tidak mengartikan kalimat iii
tf:Jt &anyak bertanya/merninta) seperti pengertian pertama yang

terkait dengan masalah.masalah agarna, atau menjadikan larangan ifu

menunjukkan tingkat kemakruhan yang berat.

Dikhususkannya penyebutan "menyakiti ibu" kendati terlarang

juga menyakiti bapak, karena sangat besamya hak para ibu, dan lebih

dominannya perintah untuk berbakti kepada ibu daripada kepada bapak.

Ini termasuk benhrk pengkhususan sesuatu dengan penyebutan untuk

menunjukkan besamya lamngan, jika ifu dilarang, dan unfuk

menunjukkan kemuliaannya, jika itu diperintahkan. Di tempat lain

disebutkan peringatan dengan menyebutkan png lebih rendah kepada

yang lebih tinggi, sehingga yang lebih rendah dikhususkan dengan

penyebutan, dan ifu berdasarkan perbedaan maksudnya.

yd li (mengabur hidup-hidup anakanak perempuan) adalah

ungkapan tentang menguburkan mereka dalam keadaan hidup.

Dkhususkannya penyebutan ini, karena hal ini yang terjadi pada masa

jahiliyah, malo larangan ditujukan kepadanya, karena hukumnya

dikhrrsuskan bagi anak-anak perernpuan.
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g6i *i berta menolak dan memberl. ini kembali kepada

meminta, yang mana larangan ini melunakkan penolakan. 'Hal ini

mengandung dua kemungkinan; Pertama: Bahwa terjadi penolakan

ketika diperintahkan unfuk memberi, dan melunakkan meminta karena

dilarang. Jadi masing-masing dari keduanya dikhususkan dengan benfuk

yang berbeda dengan bentuk lainnya.

i: . Kedua, Keduanya dalam satu benfuk yang sama, namun tidak

ada kontradiksi antara kedaunya, lrang mana kerrajiban pencari adalah

tidak merninta, dan kanrajiban pemberi adalah tidak menolak jika ada

pernintaan. Namun dikecualikan dari hal ini bila Snng dicari itu sesuafu

yrang diharamkan bag ynng mencarinya, maka saat ifu si pernberi

dilarang mernberikannya, karena itu berart menolong dalam perbuatan

dosa. Kernwrgkinan juga hadits ini diarfikan sebagai banpkn5ra

bertanSra. Wallahu a'lam.

s;_I,J i *1),*i.f oJ d;? r -tt,.
it:.,-iLl ,^*hr orri;:j €J rrgr Ck €J r tb I
-i ,i' Jh U ,tjut *:t *L\, * lnt Jt-, ttfr *"t*,:r
:riu s'lri 6j :Jv .-,.5t d,, &t ,e ,""tur ri'-tt S,l -;i
.'O:r-"i,ti'o;:-v*;i ,i*1 k o;;:t ,k rk'ori-
'--3^tlttli ,'rL3;viut ,k lt J;i Jw .',# rj o#i
"rJ( L3- y, .€'fi U o#r ;&- y y.3i f #
'ju ."Lr J;rV,J.$Gya,*1, h uUvr ,#* $f
Iie .i:;',r-">i,t 'u)u :;x1" ,y;." o):r|;) o:i.*: b;U
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t-Lr)r]trr .pf 6rrt v ,tjui ,;r,v(,Jrrit* ej ,Ck

1r &, U; ,yu-: *h, J* lt ,'y'i* .'^V t.J6 ,(tt

'is'; e*
130. Dari SumaSy maula Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin Al

Harits bin Hisyam, dari Abu Shalih fu-Samman, dari Abu Hurairah rg:
"Orang-orang fakir kaum muslimin datang kepada Rasulullah $ lalu

berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapatkan derajat

yang tinggi dan kenikmatan yang lestari.' Beliau bertanya, 'hgaimana

bisa begitLi?' Mereka menjawab, 'Mereka shalat sebagaimana kami

shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka

bershadaqah sedangkan kami fidak bershadaqah, mereka

memerdekakan budak sedangkan lomi fidak memerdekakan budak.'

Maka Rasulullah $ bersabda, 'Maukah aku ajarkan kepada kalian

sauatu yang dengannya kalian dapat manytsul orang yang mendahului

kalian, dan mendahului omng yang setelah kalian, serta tidak ada

s@rang pun t/ang lebih ubma daripda l<alian kecuali omng Wng
melalrul<an seperti apa 5ang kalian laldari?' Mereka menjawab, 'Tenfu,

u/ahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda,'I{alian bqtasbih, bemkbir dan

b*hhmid setiap selmi shalat tiga puluh tiga kali.'" Abu Shalih berkata,

"Lalu orang-orang fakir kaum Muhaifu'ln kemrbali, lalu berkata, 'Saudara-

saudara kami para pernilik harta telah mendengar apa yang kami

lakukan, maka merel<a pun melakukan seperti itu.' Maka Rasulullah $
bersaMa, 'ltu adalah fadhilah Allah, Dia mqtb kepada siapa

WnS d ik eh en daki - N5a."'

Suma' berkata, "L-alu aku menceritakan hadits ini kepada salah

seorang keluargaku, dia pun berkata, 'Engkau keliru, sebenamya beliau

mengatakan, 'Engkau mensucikan Allah (bertasbih) tiga puluh tiga kali,

menruji Allah (bertahmid) tiga puluh tiga kali, dan mengagungkan Allah

(bertakbir) tiga puluh tiga kali.' Maka aku pun kembali kepada Abu
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Shalih, lalu aku l<atalen ihr kepadanln.. lalu dia pun b€r]Gta,

'Ucapkanlah: Allaahu akbr subhanallaah dan alhamdulillaah, hingga

dari sernuaqn mencapai tiga puluh tiga.'"293

Penjelasan:

Hadie ini terkait dengan nnsalah png masyhur mengenai

kdebihan orang kaya 1nng berslrulrur dan orang fakir yang sabar.

Pe6edaan pandangan mengenai ini juga masyhur. Orang-omng fakir ifu

menyampaikan kepada Rasulullah tentang apa yang melebihkan orang-

orang kaya karena ibadah-ibadah yang te,rkait dengan harta, dan Nabi

S pun mengakui ifu, akan tetapi beliau mengajarkan kepad mereka apa

yang bisa menggantikan kelebihan tersebut. [-alu ketika orang-orang

kagn juga mengucapkan itu, maka mereka pun sarrlcr dengan orang-

orang fakir ifu (dalam mendapat keutamaan &ikirdzikir tersebut),

ssrnentara mereka tetap menriliki kelebihan berupa ibadah-ibadah

dengan harta. Karena itu Nabi $ bersaMa,;ei u rl-;{lt+r, CUf Vtu

adalah fadhilah Allah, Dia memMikannw kepda siap wlg
dikehendaki-IUWl. Zhahimya yang mendekati nash: Bahwa Allah

melebihkan orang-orang kaya dengan tarnbahan ibadah harta. Sebagian

orang menahpilkan sabda beliau, )et;J,F *J- !t',p U.t (Itu adatah

fadhitah Allah, Dia mqnboil*""1^ kepda siapa jang dikehendaki-

N1al, dengan penals,vilan yang mengingkari, dan mengeluarkannya dari

zhahimya yang telah kami sebutkan tadi. fualnya, bahwa bila keduanya

(golongan kap dan golongan fakir) sama (dalam ibadah-ibadah non

harta), maka golongan kaya merniliki kelebihan dengan ibadah-.ibadah

293 HR. Al Bulfiari menyempai lafazh ini. HR. Muslim dengan lafzh ini, serta oleh

An-Nasa'I. Setelah hadits lni, Muslim menyebutkan dari selain ialu Abu Shalih,

!/ang zhahlmya: bertasbih flga puhrh tiga kali secara tersendiri, serta bertakbir dan

hrtahmid seperti ihr iuga. Denrikian zhahimfia hadits-hadib tentang ini. Al Qadhi
Iyadh berlob, "lhr lebih utama daripada penalarihn Abu Shalih."
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harta, tidak ada keraguan dalam hal itu. rAdapun yang dibahas adalah

bisa sama dalam pelaksanaan kewajiban saja, lalu masing-masing

melakukan kemaslahatannya sendiri-sendiri. Jika kemaslahatan-

kemaslahatan ifu seimbang, maka ada bahasan mengenai ifu yang

kernbali kepada penafsiran yang lebih utama. Jika itu ditafsirkan sebagai

kelebihan pahala, maka qiyasnya menunjukkan bahwa kemaslahatan-

kemaslahatan yang funtas adalah lebih utama daripada yang kurang.

Jika "lebih utama" ini bernrakna "lebih mulia" yang dikaitkan dengan

sifat-sifat jiwa, maka yang diperoleh jiwa dari pernbersihkan akhlak dan

pelatihan menahan diri dari tabe'at buruk yang disebabkan oleh

kefakiran: adalah lebih mulia, sehingga orang-orang fakir lebih unggul.

Berdasarkan pemaknaan ini, sebagian besar kalangan sufi lebih

mengunggulkan orang fakir yang sabar, karena rotasi jalannya di atas

pembersihan dan pelatihan jiwa, dan hal itu lebih banyak dialami oleh

orang fakir daripada oleh orang kaya, karena itu "lebih utama" ini

bermakna "lebih -r1iu. "294

Redaksi tjltl Sl,t 4i (orang-omng taSn telah mendaptkan).

jfur uaa*, harta yang banyak.

Redaksi l4|i t-'rti f Uans katian dapat

men5rusul oftng yang mendahului l<alian\ kemungkinan maksudnya

mendahului secara maknawi, yaitu mendahului dalam keutamaan.

Redaksi €16',i @nng 5ang setelah lalianl, yakni orang yang setelah

kalian dalam hal keutamaan dari mereka yang tidak mengamalkan

amalan ini. Kemungkinan juga maksudnya adalah yang lebih dulu dari

segi waktu, dan yang belakangan dari segi waktu. Tampaknya

pemaknaan yang pertama lebih dekat kepada konteksnya, karena

294 Realitas yang dimsa, dan yang dinyatakan oleh makhluk paling mulia $ dan pam

sahabatrya, bahwa orang kay,a yang bersyukur lebih besar jihadnya, lebih kuat

kesabarannya, serta lebih mulia jiwa dan kedudukannln
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pertanyaan merelo mengenai perkara keutamaan dan kelebihan orang-

orang ka3la dalam hal itu.

Redaksi 'fu'JJil3fbt<i-1 "Tidak ada seorang pun tmng

lebih utama daripda kalian." menunjukkan kelebihan dzikir-dzikir ini

atas keutamaan harta, dan bahr.m lebih utamanp ini atas orang-orang

kaya dengan q,rarat orang-orang kap itu tidak melakukan perbuatan

png diperintahkan kepada orang-orang fakir ini. Di dalam riwayat ini

discibutkan pengajamn p€ngucapan dzikir ini, yaitu bisa

."#r. sendiri-sendiri -yalmi setiap kalimat diucapkan sendiri-serrdiri-,

jika dilakukan dernikian maka itu boleh, dan maksudnya tercapai. Akan

tetapi dijelaskan di dalam riwayat ini juga, bahwa itu adalah gabungan,

dan bilanganngra adalah keseluruhannya. Jika dernikian, maka bilangan

itu dicapai pada masing-masing kalimatrSra. Wallahu a'lam.

*t {'l', * C,'of :Qb?nt of, za;; dri -t rt
,JG r,ir ff; .i:F V>bl J p.i>sf qr *,,.,, ,r .b
6y f ,rJ iq\e.Jt,# oJ it*i dieeA rrll
)U\"M €)ir-,.f :irrlf ,i):^:";" ,pc'* w: €pl

-t.ta I
.4rU-+,

131. Dari Aist/ah 6: Bahwa Nabi $ shalat pada kain hitam

per:s gi ernpat yang bercorak, maka memandang corak-coraknya .

sekilas. Setelah selesai beliau bersabda, "fuqmkan kain berconkku ini
kepda Abu Jahm, dan bau,akart kepdaku t<ain tebl Abu Jahm, karena

kain ini telah metangahl<an dari shalatku 64i."295

Ds HR. Al Bukhari dengan lafazh inl di leblh dari satu tempat. HR. Mr.rslim pada
pembahasan tentang shalat. Dan HR. Abu Daud, An-Nasa't dan hnu Mairfi.
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Penjelasan:

't-z*it adalah kain persegi empat yang berco-r.. Lra;li
adalah kain tebal. Ini menunjukkan bolehnya mengenakan pakaian yang

becomk, dan juga menunjukkan bahwa kesibukan fikimn ynng ringan

tidak menodai shalat.

Hadits ini juga menunjukkan dituntuhya kh*w di dalam shalat

dan konsentrasi kepadanya, serta mengesarnpingkan hal yang bisa

menyibukkan fikiran kepada selain shalat.

Hadits ini juga menunjukkan bersegeranya Rasulullah $ kepada

kernaslahatan-kemaslahatan shalat dan mengesampingkan apa yang bisa

menodainya, gmg rntrna beliau mengeluarkan kain persegi ernpat yang

bercorak itu, dan meminta diganti dengan yang lainnya tidak tidak

menyibukkan fikiran. Ini disimpulkan dari kalimat: ;y W'yl 'Maka

m em an dan g c orak -c omlm5a s ekilas."

Beliau mengirimkan kain bercorak itu kepada Abu Jahm tidak

bemrti untuk dia gunakan di dalam shalat, sebagaimana halnya yang

disebutkan dalam riwayat mengenai pakaian bermotif, dan sebagaimana

sabda beliau g kepada Umar, t4;if.r45J;rl"f A (saunssuhrya aku

tidak mern kepadamu untuk engkau kenal<anl. Dari ini para

ahli fikih menyimpulkan makruhnya setiap yang menyibukkan fikiran di

dalam yang berupa wama celupan, lukisan dan motif (corak), karena

hukumnya bersifat umurn berdasarkan keumuman alasannya, sedangkan

alasannya adalah kesibukan fikiran sehingga terpalingkan dari.shalat.

Sebagian ulama madzhab Malik menambahkan dalam masalah ini:

rnakruhnya menanarn pepohonan di masjid-masjid.

Lafazh riro$i diucapkan dengan fathah pada hamah darr
t- a

dengan kasmh (*t+i)l). Dernikian juga pada baa'-arryra, dan juga yaa'-

nya diucapk"" ,"-;; akhfif (tarpa tasfiiddan dengan tasfiid. Suatu
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pendapat menyebutkan, bahwa ifu adalah pakaian yang tidak bercorak,

sedangkan yang bercorak disebut, i '.o)'. Hadits ini menunjukkan

diterimanya hadiah dari para sahabat, serta mengirimkannya kepada

mereka dan memintanya dari yang diduga akan senang atau toleran

dengan itu.
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BAB MENJAMA' DUA SFIAI.AT DI DAI.AM
PER.IAI.ANAN (SAra11

J;., ttt{ :JG cii"hr or, gV i. iur # ip -r ry
ti1, ;it:, ;#, De,;. frt,f"6- *', ;)L ?rt j; itt
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132. Dari Abdullah bin Abbas 49, dia berkata, "Rasulullah $
biasa menjama' shalat Zhuhur dan fuhar di dalam perjalanan, bila

sedang di tengah perjalanan, dan juga menjama' Maghrib dan Isya."

Penjelasan:

Lafazh hadits ini fidak terdapat di dalam kitab Muslim, tapi

hanya terdapat di dalam kitab Al Bukhari. Adapun riwayat hnu Abbas

tentang menjama' dua shalat secarr umum tanpa terikat lafazh tertenfu,

adalah hadits yang disepakati keshahihannya. Para ahli fikih fidak

berbeda pendapat tentang bolehnya menjama' shalat secara umum,

akan tetapi Abu Hanifah mengkhususkanryn jama' di fuafah dan

Muzdalifah, dan alasann5ra adalah pelaksanaan rangkaian ibadah haji,

bukan safar(perlalanan). Karena itu dikatakan, bahwa menurutrya tidak

boleh menjama' shalat dengan alasan safar lpertalanan). Para penganut

madzhab ini menalsililkan hadits-hadits yang menyebutkan jama', bahwa
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maksudnya adalah menunda pelaksanaan shalat yang pertama hingga

akhir waktunya, dan menyegerakan pelaksanaan shalat yang kedua di

awal waktunya. Sebagian ahli fikih membagi jama' menjadi dua macam,

yaifu jama' muqamnah (penggabungan bersamaan) dan iama'
muunshalah (penggabungan bersambungan). Yang dimaksud dengan

jama' muqamnah adalah dimana dua hal dilakukan pada waktu yang

sama, seperti makan dan berdiri, misalnya, keduanya dilakukan

bersamaan pada satu waktu (y.rkni makan sambil berdiri). Dan yang

dimaksud dengan jama' muwashalah adalah dimana salah satunya

dilakukan setelah yang lainn5n. Ini mernaksudkan pengguguran tals/r/ilan

pam sahabat Abu Hanifah dengan apa yang kami sebutkan ini, karena

jama'muqannah tidak mungkin dilakukan untuk dua shalat, sebab tidak

mungkin keduanya dilakukan bersamaan di dalam satu kondisi, dan ini

juga sekaligus menggugurkan jatna'muwashalah. Ini juga memaksudkan

penggugurcn takruilan tersebut, karena tidak berlaku pada sesuatu dari

dua bagian.

Menurut saya, bahwa tidak jauh kemungkinan untuk berlaku

pada yang kedua, karena pelaksanaannya dilakukan pada satu waktu,

atau dilakukan pada waktu dengan jeda yang pendek antara dua shalat

jika ada jedanya. Namun sebagian lafazh riwayat di dalam hadits-

haditsnya29e tidak mendukung penakruilan ini, kecuali terlalu jauh, atau

sama sekali fidak mengandung arti dernikian. Adapun yang tidak dapat

diartikan demikian, jika sanadnya benar, maka udzumya terputus.

2% Yaitu riurayat Anas: "Apabila beliau berangkat sebelum tergelincimya matahari,

beliau menunda Zuhur hingga waktu Ashar, kemudian hrrun lalu menjama'

keduanya." Ini jelas menyratakan penggabungan fama') keduanya pada unktu
yrang kedua. Riwapt hinnya lebih jelas dalam menunjukkan hal ini, yaitu

perkataannya, "Apabila beliau hendak meniama' dua shalat di dalam perjalanan,

beliau mengakhirkan Zuhur hingga memasuki waktu Ashar, kernudian menjama'

kedunya." D dahm riwagrat lalrur!,a dari hnu Urnar disebutkan: "Adalah beliau
($), apabila sedang dalam perplanan yang berat, beliau menjama' Maghrib dan

IqB setelah hilangn!,a mega merah."
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Sedangkan jauhnya penakwilan itu, maka dalil yang menyelisihinya

harus lebih kuat daripada pengamalan berdasarkan zhahimya.

Hadits yang disebutkan di dalam kitab ini, takwilannya tidak jauh

dari penakurilan yang telah disebutkan itu. Zhahimya, jika jama' itu

adalah hakikat, tanpa disisipi bentuk taku,,il, maka huiiah berlaku

denganngra, sampai ada dalil yang menydisihinrra 1ang lebih kuat dari

p€nal$Mlan tertradap zhahimya ini.

Hadits ini menunjukkan iarna' k€trlo masih di tengah perjalanan.

Seandainya tidak ada hadits-hadib lain mengenai jama' di selain kondisi

ini, tentu ddil ini menunjukkan udak boleh iama' di selain kondisi

tersebut (pertengahan perjalanan), karena hukum asaln5n tidak boleh

jama', dan wajibn5n pelaksanaan shalat pada waktunya yang telah

ditentukan. Sernentara bolehnya jama' berdasarkan hadits ini terkait

dengan sifat 5rang cocok untuk diberlalnrkanryn ifu, maka tdak boleh

digugurkar. Tapi bila jama' dalam kondisi sedang istrahat, malo
pengamalann5n lebih utama, karena adanp dalillain ynng menunjukkan

bolehnSn itu di selain bentuk ini, Fitu selain di tengah perjalanan.

Sementara adanya dalil itu menunjukkan p€nggugumn sifat ini, namun

dalil ifu tidak bisa dipertentangkan dengan pernaknaan dari hadits ini,

karena pengertian konteksnyn lebih ktnt menunjukkan bolehnya bentuk

itu dengan kekhususannya.

Redaksi iql,i'*P,U.,gi (demikian juga Magtuib dan Isya),

maksudnya adalah dalam cara menjama'. Zhahimya memberlakukan

sifat yang disebutkan pada keduanya, yaitu ketika sedang di tengah

perjalanan. Hadits ini menunjukkan jama' Zhuhur dan Ashar, serta

Maghrib dan Isya. Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang

dilarangnya menjama' Subuh dengan shalat lainnya, dan menjama'

Ashar dengan Maghrib, sebagaimana juga tidak ada perbedaan tentang

bolehnya menjama' Zhuhur dengan Ashar di fuafah, serta Maghrib dan

Isya di Muzdalifah.

541IhkamulAhkam



Dari sini bertolak pandangan orang-orang yang mengqiyaskan

dalam masalah jama'. Para sahabat Abu Hanifah mengqiyaskan jama'

yang diperdebatkan kepada jama' yang disepakati terlarang, dan mereka

perlu menggugurkan sifat yang membedakan antara inti perdebatan dan

inti kesamaan pendapat, yaifu kebersaman yang terjadi antara Zhuhur

dan Ashar, serta antara Maghrib dan Isya, baik secara mutlak atau di

luar kondisi udzur. Sementara yang lainnya mengqiyaskan pernbolehan

pada point perdebatan kepada pembolehan pada poin kesamaan

pendapat, dan itu memerlukan pengguguran sifat yang membedakan,

graifu pelaksanaan manasik haji.
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BAB MENQASHAR SHAI,AT DI NAI AM
PER.IAI.ANAN

',+ 'o 'ii Lir,?ut gr'# n lt *op -rr?
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133. Dari Abdullah bin Urnar Q, dia berkata, "Akl ,"ring
menemani Rasulullah *f, maka di dalam p€rialanan beliau tidak pernah

lebih dari dua rakaat. Dernikian iuga Abu Bakar, Urnar dan Ut.snran."

Penielasan:

Ini lafazh riwaSnt Al Bukhari pada hadits ini, sedangkan lafazh

Muslim lebih banyak dari ini, demikian untuk diketahui.

Hadits ini menunjukkan kesinambungannya qashar, yakni

menunjukkan dominannya hal itu. Sebagian ahli fikih ma,vajibkan

qashar, tapi sebenamya sekedar dilakukannya perbuatan Udak

menunjukkan wajib, dan yang pasti dari riwayat ini adalah dominannya

itu, maka disimpulkan demikian, sedangkan selebihnya dari itu

diragukan sehingga ditinggalkan. Ada riwayat yang menyebutkan suatu

kesimpulan dari pendapat Asy-Syafi'i, bahwa menyexnpumakan adalah

lebih utama, ini diqiyaskan kepada perkataannya, bahwa puasa (dalam

perjalanan) adalah lebih utama. Yung benar, bahwa qashar lebih utama.
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Alasannya, pertama: karena terus menerusnya Rasulullah # melakukan

itu. Kedua: Karena adanya perbedaan antara qashar dan puasa. Yang

pertama melepaskan tanggung jawab dari keurajiban, ini berbeda dengan

perihal kedua. Ibnu Umar rg sendiri memandang tidak dianjurkannya

shalat nafilah di dalam perjalanan, dan dia berkata, "seandainya aku

melakukan naftlah, tenfu alru menyernpumakan (yang fardhu)."

Redaksi '.t-t-J-l ltidak pemah lebih), kemungkinan maksudnya:

tidak menambah jumlah rakaat shalat fardhu. Kemungkinan juga

maksudnya: tidak menambah shalat nafttah. Mengartikannya dengan

pengertian png kedua lebih utama, karena adanyia hadits-hadits dari

Ibnu Umar yang konteksnya menunjukkan bahwa maksudnya adalah itu.

Bisa juga maksudnya adalah umum, sehingga termasuk juga ini -yanki
nafilah di dalam perjalanan- sebagai penyerta, bukan tujuan utama.

Penyebutan Abu Bakar, Umar dan Utsman, kendati sudah

cukup hujjah dengan perbuatan Rasulullah,S adalah untuk menjelaskan

-untlahu alanr bahwa hal ifu diamalkan oleh para imam, tidak terjadi

penghapusan hukum ini, dan tidak ada penyelisihan yang dominan. Hal

ini juga dilakukan oleh Malik mhimahullah di dalam Muwaththa\nya
unfuk menguatkan pengamalannya.
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BAB: JUM'AT

i6 I' Jh,afr:,Sv'e*ilr )*,,i.,y * -trt
'6-+"J .pt*tt,iity o6tFiK *t *i" *
lT'n Li &',c i, ?, hl A'# ;L,a;'ilst Sp

rr!J3.si iib Cy ,,,rlt 6 ,Ju',r,6t e Jltl ; *
E;; .raL'r'; .,i:), ;* - P c: - ,pb Qju, ,o.

.c'ib)t J:ii,wli
134. Dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, dia berkata, "Aku melihat

Rasululah $ berdiri, Ialu beliau bertakbir dan orang-orang pun bertakbir

di belakangnya sernentara beliau di atas mimbar. Kelnudian beliau

bangkit lalu turun mundur ke bdakang hinggu beliau sujud di pangkal

mimbar, kernudian beliau kernbali hingga selesai dari akhir shalatrya,

kemudian beliau berbalik kepada orang-orang, lalu bersabda, 'Wahai

manusia, aku melakul<an ini agar kalian mengikutiku dan

agar lmlian mernpelajari shalatku'."

Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Beliau shalat di atasnya,

kemudian bertakbir di atasnya, kemudian ruku sernentara beliau masih

di atasnya, lalu beliau furun mundur ke belakang."zg7

2e7 HR. Al Bukhari di lebih dari sah-r tempat. HR. Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i.
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Penjelasan:

Abu Al Abbas Sahl bin Sa'd bin Malik As-Sa'idi AI Anshari. Bani

Sa'idah dari golongan Anshar. Dsepakati untuk dikeluarkan haditsnya.

Dia meninggal pada tahun sernbilan puluh safu dalam usia serafus

tahun. Dia merupakan sahabat Rasulullah # yung terakhir meninggal di

Madinah.

Hadits ini menunjukkan bolehnya imam shalat di tempat yang

lebih tinggi dari makmurn dengan maksud pengajamn, dan hal ini telah

beliau jelaskan di dalam lafazh haditsnya. Adapun tanpa maksud ini

maka ada pendapat yang menyebutkan makruh. Para sahabat Malik -
atau dari kalangan mereka- mengatakan, "Jika bermaksud sombong

maka shalatnya batal." Orang ingin membolehkan tempat tinggi tanpa

malsud pengajaran, maka itu tidak tercakup oleh lafazh hadits ini,

sernentara qiyas juga tidak tepat karena asalnya hanya disifati dengan

sifat tertentu yang menunjukkan momen penrberlakuannya.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya melakukan gerakan

ringan di dalam shalat. Namun ada masalah bagi yang membatasi

banyaknya gerakan itu hanya tiga gerakan, karena mimbar Nabi $
terdiri dari tiga anaf tangga, sementara shalakrya beliau di bagian

atasnya, sehingga beliau melakukan itu di atas tanah setelah tiga langkah

atau lebih. Karena paling .sedikitrya tiga langkah, maka yang bisa

dimaklumi d66 ini2e8 adalah dinSntakan tidak langsungnya melakukan

langkah-langkah itu (tidak berkesinambungan, tapi ada jedanya), karena

berkesinambungannya gerakan itu merupakan syarat batalnya. Atau ada

pendebatan terhadap stafus berdirinya beliau dalam melalsanakan shalat

ini di atas tangga yang paling tinggi.

298 Apa yrang mendorongnln berftkiran derniklan? hingga berusaha memaklumi
perbuatan dan perkataan Rasul, padatral beliau tdak berbicara menurut hawa
nafsunya, kemudian beliau melakukan ini unhrh mengalui manusia.
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135. Dari Abdulhh bin Unrar fr: Bahun Ranrlullah I
bersabda, "hnngsbp di anbn bhn yry (hadalr) mazdatangi

Jtntbtan, nnh hqdaklah dia nandi."De

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mendirikan shalat atau

jama'ah unfuk maksud pengajamn, sebagaimana yang dinyatakan di

dalam lafazh hadits ini. Riwayat yang terakhir diasumsikan bahwa beliau

beliau turun di saat ruku. Ini bisa dikuatkan oleh faa' yang berfungsi

mengurutkan, tapi riwapt yang pertama menjdaskan bahwa turunnya

beliau itu setelah berdiri dari ruku. Mengambilyang pertama adalah lebih

utama, karena itu adalah nash, dan indikasi faa' yang menunjukkan

pengurutan juga cukup idas. Wallahu a'hm.

Penjelasan:

Hadits ini jelas menyatakan perintah mandi unfuk Jum'atan.

Zhahimya perintah ini menunjukkan wajib. Disebutkan juga secam jelas

dengan lafazh grang mauajibkan di dalam hadits lainnya, karena ifu

sebagian omng mengatakan wajib berdasarkan zhahimya, namun

sebagian besar menyelisihinya, dan mereka mengatakan: Dianjurkan.

Mereka perlu mengemukakan alasan dalam menyelisihi zhahim5a

hadits, karena itu mereka menals /ilkan benfuk perintah ini sebagai

anjuran, dan bentuk ynng mo,vajibkan sebagai penegasan, seperti halrrya

ungkapan: "Hakmu adalah ketmjiban atasku." Penalsrrilan yang kedua

ini lebih lemah daripada yang pertama. Adapun bisa demikian jika yang

299 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini. HR. Muslim, An-Nas'ai, At-Tirmidzi dan hnu
Majah.
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menyelisihinya cukup kuat dalam menunjukkan kepada zhahimya ini.

Dalil paling kuat yang mereka hadapkan adalah hadits: 7;EJii-AE',i
:#lj '".ti6 ,1;it'i:, UJryV (hmnssiap beruudhu pda hari

Junbt, nnka ifu angat hik hging, dan bnngsiapa mandi, mala
mandi itu lebih utamal. Namun sanadnp tidak bisa menandingi sarnd

hadits-hadits ini walaupun yang nraryhur bahun sanadnya shahih

menunrt para ahli hadits. Bisa juga mengardung p€nal$xihn 1larrg

sangat j,autr, seperti jautrrya "wajib" yang ditahpillon
sebagai pen€gasan. Adaptrn selain hadits ini dari hadits-hadits yrang

menyelisihi dalil-dalil png mewajibkan, maka indikasinya 6dak cukup

kuat untuk menunjukkan tidak wajib, karena kuatnya dalildalil yang

ma,vaiibkann5ra. Malik telah mencatatkan bahwa hal itu wajib, lalu

orang-omng yang menyelisihinya -dari kalangan mereka yang tidak

mendalami ma&habnp- mengartikannya berdasarkan zhahimya.

Dceritakan juga darinya, bahwa dia meriwayatkan wajib, namun parEt

sahabatrya tidak melhat itu berdasarkan zhahimya.

Hadits ini menunjukkan pengaitan perintah mandi dengan

menghadiri jum'atan, rnaksudnp adalah kefika hendak mendatanginya,

dan ketika hendak mernulainSra. Dernikian 1Bng dikatakan Malik, dan dia

menqpratkan bersainbungnln mandi dan keberangkatan, sernentara

gnng lainnya tidak mensyaratkan itu.

Sem€ntam itu golongan Zhahiriyah terlalu jauh mengartikanrya

sehingga hampir bisa dinyatakan bathil, yang mana tidak mensyaratkan

lebih dulun5n mandi daripada pelaksanaan shalat Jum'at, sampai-sampai

kalaupun mandinya sebelum terbenamnya matahari, maka dianggapnya

mencukupi, karena pada sebagian riwayat, mandi ini diloitkan dengan

hari, padahal cukup jelas pada sebagian hadits, bahwa mandi tersebut

untuk menghilangkan bau Snng tidak sedap. Dari sifu difahami, bahwa

maksudnya agar tidak mengganggu mereka yang hadir, dan hal ini fidak

berguna jika dilakukan setelah selesainya jum'atan. Begrfu juga saya
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katakan: Bila mandi ifu terlalu disegemkan (terlalu jauh dari pelaksanaan

shalat Jum'at), maka maksud ini tidak tercapai, sehingga tidak dianggap

mencukupi. Maknanya, jika diketahui sebagai nash yang qath'i, atau

dugaan yang mendd<an qath'r; maka mengikuti dan mengait hukum

denganngn adalah lebih utama daripada sekadar mengikuti lafazh.

Kami telah nyatakan suatu kaidah dalam hal seperti ini, yaitu

terbaginya hukum menjadi beberapa hukum, di antaranya: asal maknya

logis dan perinciannya mentrnjukkan ketaatan. Jika terjadi hal seperti ini,

rngk" ini menrpakan poin Snng diperbincangkan.

Di antara gnng menggugurkan madzhab golongan Zhahiriyah,

bahwa hadits-hadits yang mengaitkan perintah dengan mendatangi atau

menghadiri (ium'atan), telah menunjuklon arah perintahnya kepada

kondisi ini. Sernentam hadits-hadits png menunjukkan dikaitkannya

perintah ifu dengan hari, rnaka tidak t€rkait dengan kondisi ini. IGrena

ifu, iika berpedoman dengan itu, gugurlah pendalilah hadits-hadits ini

dalam perintah itu dengan kondisi ini. Itu tdak boleh

dilalrukan. Dan jika kita mengatakan terkaitryn hadits-hadits itu dengan

kondisi ini, maka kta telah mengetahui dari hadits-hadits ini tanpa

membatalkan pendalilan yang dijadikan pijakan.

;:";ie ,|rvt1ii"?nr of.,l' + / /rc * -rrl
u-'.,$b iw .i*it i7- u,$t |+L;- *3 itl h' ,J- U,i

9:*s, S*i y)it G, .f{r'€rttF 'i6 .v ,ju fl$
136. Dari Jabir bin AMullah :{S, dia berkata, "Seorang lelaki

datang, sementara Nabi $ sedang berkhutbah kepada oftmg-orang

pada hari Jum'at. lalu beliau bersabda, 'Apakah engkau sudah shalat,

unhai Fularl?' Dia menjawab, 'Belum.' Beliau pun bersabda,'Badirilah,

lalu shalatlah dua ml<aat'."
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Dalam riwayat lain disebutkan: "Lalu dia pun shalat dua

,uLuu1."300

Penjelasan:

Para ahli fikh berbeda pendapat mengenai orang yang masuk

masjid kefika imam sedang berLhutbah, apakah dia harus shalat dua

rakaat tahg6ntul rnasjid atau tidak? Aq;Syafi'i, Ahmad dan mayroritas

ahli hadits berpendapat bahwa dia harus shalat, berdasarkan hadits ini

dan gnng lainnya. Yang lebih jetas dari ini adalah saMa Nabi $, "E 
tit

4 i't-r;ii,;;k |€A! 
";Wir;lii 

Fiiji.'?V-'€";l @pabita

sneomng dari l<alian dabng pda hari Jum'at, semqttara imatn sdang
berkhutbah, nnka herrdailah da shalat dua ml<aat, dan handaHng dia

meringankannSnl.soT

Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa fidak harus

melakukan shalat ifu karena wajibngra menyibukkan diri dengan

menderrgarkan khutbah. Dalilnyra untuk pendapat ini berdasarkan saMa

Nabi $,'s:;,n't-ii,L4l,ujjJojt'?lj-'r*4iU,'!?t'*g;l.aii ri1

(Apabila engkau merzgabkan kepda ternann5n ketika iman sdang
berkhutfuh pda hari Jum'at 'Diamlah,'mal<a anglau telah melakukan

kaia-siaanl. Mereka berkata, "Kar€na lolirnat ini saja dilarang -padahal
itu adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kernungkaran

dalam wakfu yang sebentar-, maka melakukan shalat dua mkaat -yang
statusnya sebagai sunnah dan dilalrukan dalam waktu yang lama- lebih

terlarang lagi." Omng yang mengatakan ini harus menjawab hadits yang

disebtrtkan oleh pengarang dan hadits yrang kami sebutkan.

30o HR. Al Bukhari dengan lafazh ini. Dikeluarlon iuga Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i, At-Tirmidd, hnu Maph dan lmam Ahmad bin Hanbal.

301 HR. Muslim, Abu Daud dan Imam Ahrnad bin Hanbal.
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Mereka telah mengemukan sejumlah jawaban yang sebagiannya

lemah. Di antararnTa yang masyhur: Bahwa perintah ini dikhususkan

unfuk orang tertenfu, !/aitu Sulaik Al Ghathafani -berdasarkan riwayat

yang menyatakannya demikian. Dikhususkannya itu untuknya

sebagaimana yang diisyaratkan kepadanya- karena dia seorang yang

hkir. Maka dengan berdirinya itu diharapkan bangnk mata yang

melihakrya sehingga dia mendapa burryuk shadaqah. Hal ini diperkuat

dengan kernungkinan bahwa Nabi f) m€nyuruhnya melakukan dua

rakaat shalat setelah dia duduk. Sernetnara mereka mengatakan, bahwa

dua rakaat tahiyyatul masjid menjadi terlauat karena duduk, sernentara

telah diketahui, bahwa pengkhustrsan itu menyelisihi asalnya. Kernudian

pula, jauhnya pemaknaan ini berdasarkan keumuman redalsinya, lnitu
saua bdiau E;, Lifi i116 yi;&i['€"el)C 6 tn+pbia s6@rans

dad lelbn ebrrg & lwi &mbt sqwtbm inarn sdang
Mhutballl. Ini bersifat urnurn lEng menepiskan asumsi

pengkhususannya bagi lelaki tersebut. Mereka juga menalnpilkan

keumuman ini dengan penahdlan yang tidak meng€na.

Alasan lrang lebih kuat dari ini adalah riwayat yang

menyebutkan: "Bahwa Nabi $ diam hingga orang itu selesai dari dua

rakaatrya." Maka saat ifu penghalang shalat tidak ada, sehingga

benarlah shalat itu. Alasan ini juga tertolak oleh redaksi haditsnSn yang

mengandung keumuman.
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l, ..ta,r, o. t.1 ,t, ,,.?t t !o,.?,. o7.

arb.t {;. J4-,?,u }r,#'*bX; *: *
tSl.O*rJabir rt, dia berkata, "Rasulullah $ biasa berkhuthh

dua kali (dua khutbah) sambil berdiri, antara keduanya beliau pisahkan

dengan duduk."3o2

Penjelasan:

Kedua khutbah itu waiib menunrt jumhur ahli fikih. Jika Malih
dengan perbutan Rasul untuk hal ini di samping sabda beliau, g th
jJt efrt: ghatatlah katian sebgaimana katian melihat aku shalati,

maka dahm hal ini ada batrasan yang b€rpanglol pada pelaksarnan drn

khutbah yang dianggap ternrasuk pelalsanaan shalat. I(arena jil<a tdal(

denrikian, rnaka haqp sekadar berdasarkan perbuatan.

Hadits ini menunjul*an duduk di antara dua khutbah, dan tidak

ada perbedaan pcndapat mengenai ini. Ada juga pendapat Snng

menyebutkan, bahwa duduk ini sebagai rukun khutbah, pendapat ini

dinukil dari para sahdbat Asy$nfi'i.

s2 Astrq/atkhani 0dak meritlayatkannya dengan hfazh ini, sebagaimana yang

dikatakan oleh pensyamh. Sernentara disebutkan di dalam riunyat Mr.rslim dan

lainnln dari hadib Jabir: "Batrwa Nabi I biasa berkhutbah sambil berdiri,

kernudian duduk, kemudian berdiri lalu berkhutbah lagi sambil Miri. Maka

barangsiapa png mernberitahumu batrwa beliau berkhutbah sambil duduk,
b6art dia telah Musta. Sungguh, d€mi Allah, aku telah shaht bersama Miau
lebih dari drn ribu shalat." Ini umum mencakup shalat Jum'at dan yang lainnyra.

Adapun yang disebutkan di dalam Ash^1lnhihan dan Snng lainnya dari riwayat
AMullah bin Umar, dia berlota, "Rasulullah I biasa berkhutbah dr.ra kali (dua

khutbah), yang mana beliau duduk di antara keduanya." Dsebutkan iuga di dalam

riwayatrya png laln yang FIR. Aslrsyaikhani dan lrang lainnyra: Dia berkata,

"Nabi $ biasa berkhutbah pada hari Jum'at sambil bendiri, kemudtan duduk,

kemudian berdiri, sebagaimana biasa yang lolian sekarang."
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138. Dari Abu Humirah .g: Bahwa Rasulullah $ bersaMa,

"Apabila engkau mangatakan kepada kawanmu, 'Diamlah,'pada hai
Jumbt -ketika imam sdang berkhutbh- maka engkau telah

m elalrulan 1ro iu -tiuu r." 3o3

Lafazh yang disebutkan oleh pengarang tidak saya temukan

dengan rdaksi ini di dalam Ash-Shahihain Bagi yang ingin

menrbefulkannya, silakan mengemukakannya. Wallahu a'lam.

PenJelasan:

Dikatakan iJ[-- rfi aan J--'d,b€ntuk mashdar-nyai-.il'

dan uJill, artinya: perkataan buruk dan yang tidak mengandung

kebaikan. Kadang juga digunakan sebagai sebutan untuk kegagalan.

Hadits ini menunjukkan ditunfuhya diam untuk mendengarkan

khutbah. Asy-Syafi'i mernandang wajibnya itu pada jumlah empat puluh

orang, adapun untuk yang selain mereka ada dua pendapat. Inilah cara

yang dipilih menurut kami.

Para ahli fikih juga berbeda pendapat mengenai diamnya orang

yang tidak mendengar khutbah. Hadits ini dijadikan hadits dalam

menunjukkan bahwa diamnya ifu karena mernperhatikannya, karena

303 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi
dan hnu Ma}fi.
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imam sedang berkhutbah, dan hal ini bersifat umum mencakup yang

mendengamln dan yang tidak mendengamya.

Para ulama madzhab Malik berdalih dengan ini -sebagaimana

yang telah kami kernukakan- dalam menyatakan tidak harus melakukan

shalat tahi5apful masjid (bagl yang rnasuk rnasjid ketika imam sedang

khutbah), karena perintah untuk diam adalah menrerintahkan kebaikan,

dan asalnya adalah wajib. Jika findakan ini saja dilarang -padahal
pendek dan kesibukannya juga sedikit- maka lebih terlarang

hgi shatat dtn rakaat, di samping statusnya sebagai sunnah dan

paniaryFya aktifitas, juga waktu pelaksaanqn yang larna. Hal ini telah

dikerrukakan tardi. Wallahu a'lam.

?nt A* lnt Jr.rltf ,,*?nt 6fri;:j €! ,f -trq
Jrlr *t ' Jt ,,i ctt'i ,-ri:*it ?i ,pt ;1 :JG *:t ;)L
',;:, .il.;5 6K -Fyt *ill dtt:., u, .a;';. +5 6K
1a3r ,i Ct.,';:, .o:rtf r* U5 6K yyt *L:t G Ct:,

af 6K *at *ilr G ct,,y : .ract af rctr {4:}l
a , . - lt a - ,'.f'lt o;X-'-iEqtir ?# it4t er Bti .:-^.b,;

139. Dad Abu Hurairah ag: Bahwa Rasulullah $ bersabda,

"funngsiap mandi pda hari Jumbt, kqnudian b*anglat, maka

sal<anal<an dia bq*urban sakor unb; hmngskp baangkat pada

wktu kdm, nnla sal<an-al<an dia M<urbn sekor api; hnngsiap
b*angl<at pda unktu ketika, nnka sakan-akan dia befiwbn sekor
domba bemnduk; Elamngsiapa beranglat pda onkfu keetnpt, maka

seakan-akan dia berkurban seel<or a!/am; Dan bamngsiapa benngkat

pada wakfu kelima, maka sakan-akan dia berkurban sebut? tulur. Ialu
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ketika imam keluar datanglah para malaikat mendengarl<an pen'ngatan

Mutbahl."so+

Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi;

Pertama: Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai yang

lebih utama, apakah berpag-pagr menuju Jum'atan atau di siang hari.

fuy-Syafi'i mernilih berpag-pagr, sementara Malik mernilih di siang hari.

Untuk yang berpagi-pagr berdalih dengan hadits ini, dan mengartikan

waktu-waktu tersebut sebagai bagian-bagian waktu, dimana waktu siang

dibagi menjadi dua belas bagian. Sedangkan yang memilih waktu siang

perlu menjawabnya, dan jawabanp dari beberapa segi;

Pertama: Ada sanggahan terhadap anggapan bahwa L, '.lr ini

adalah hakikat pada bagian-bagan waktu dalam kadisi fuab dan

penggunaan syar'i, karena pembagian-pernbagian itu terkait dengan

perhitungan dan rujukan alat-alat yang menunjukkannya, dimana tradisi

bangsa Arab saat itu tidak menggunakannya, dan syari'at tidak langsung

beralih kepada hal seperti itu, ini jelas tanpa keraguan. Jika itu benar

berdasarkan dalil, bemrti mereka telah melampaui lafazh iir 'Jt dan

mengartikannya sebagai bagian-bagian yang ada tingkatan-tingkatannya.

Untuk itu mereka harus mengemukakan dalil yang menguatkan

penakwilan dengan asumsi ini. Nanti kami akan menyinggungnya

sekilas.

304 HR. Al Bukhari dengan tambahan: ':rt;,lt t*gliia|-ir ai (Bamngsiap mandi

pda hari Jum'at dengan mandi junub (mandi besar). HR. Muslim, Abu Daud,

An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam riwayrat An-Nasa'i

disebutkan setelah domba: kemudian ayam, kemudian telur. Sementar dalam

riwayat lainnya disebutkan setelah domba, ayam, kemudian burung, kemudian

telur. Sarnd kedua riwa5nt l.r:ri. shahih. Jadi di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan

enam unktu.
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Kedua, Apa yang disimpulkan dari sabda beliau #, 'i,S:it i
g.tj (hmngsiapa mandi, kernudian berangl<at1, sedangkan ir.'Jt hanya

terjadi setelah tergelincimya matahari, maka berarti mereka mehjaga

hakikat it1, namun melampaui lafazh LC..tr;itu benar bahwa itu hakikat

bagian dari yang dua belas. Mereka disanggah dalam hal ini, bahwa

lafazh it1 diartikan hanlra sebagai berjalan di waktu kapan putr,

sebagaimana penakwilan Malik pada firman Allah Ta'al",515tJtV;t
"Maka basqeralah kamu kepda mengingat Allah. " (Qs. Al Jumu'ah

162l 91 yang diartikan sebagai bedalan, bukan bergegas dan bersegera.

Demikian makna perkataannya. Penakwilan ini tidak jauh dari

penggunaan.3o5

Ketiga: SaMa beliau fi$ di dalam sebagian riwayat, 'i*ful
L-fS. r#$rf (Maka omng Wng datang di siang hari bgaikan orcng

Snng berkurban seekor unb), sedangkan hiSl hanya terjadi di waktu

305 Al Hafizh mengatakan di dalam Al Fah (2/2521, "Aku Udak melihat ungkapan

ttilt ai dalam satu ialur pun dari firlur-plur periwayratan hadib ini kecuali di dalam

riura5rat Malik ini yang dari Sumay. Hadib ini diriuayatkan juga oleh hnu Jumij
dari Sumay dengan lafazh r1-i (b€ranglot pagr-pa$). Diriwayatkan juga oleh Abu

Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dengan lafazh, iiAir ol1'S-Jdr
't-rs.al4? lOnng png beryqas kepda jum'abn bagait<an omng Wng
be*urban seel<or untal alhadits, dishahthkan oleh hnu l(huzaimah. Riwayat Abu
Daud dari hadits Ali sqara mar{u', 51q,06.\i jtWtai*At,ptLziii?itistit
t#LJ;,--: ;u.tlti,yu'u S!1'&6 ,;l"jl,,,ti r1z'*A'i<$A tv4pbila hart Jtn'at,
sltebn-spbn peryi dqgan menbawa pnii-Fnflqp ke psr-psar, dan pn
makikat pun pagi khr d.rduk di pintu nasjld, bfu mqulistan orang fiary
masuk) dari atu watku, dan orug (lainng) dari dua rckA d hadib. Maka

kumpulan hadib-hadits menunjukkan bahr,ua yang dimalsud dengan ttil-lt aaaUn

lrifur ftemngkat). Adalah cukup keras pengingkaran Ahmad dan hnu Habib dari

kalangan ulama madzhab Maliki mengenai nukilan dari Malik yang memakruhkan

berpagi-pagi menuju jum'atan. Ahamd berkata, 'lni menyelisihi hadib Rasulullah

s.'"
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siang. Sedangkan orang yang keluar ketika terbitnya matahari, misalnya,

atau setelah terbitnya fajar, maka tidak disebut';F4i.

Pandangan ini disanggah, bahwa '/r4$ adalah orang yang

meninggalkan rumah pada waktu kapan pun. Sanggahan ini jauh dari

mengena.306

Keempat Hadits ini menunjukkan bahwa setelah waktu kelima

imam keluar (yakni datang), dan malaikat menufup catatannya unfuk

mendengarkan peringatan (khutbah). Sedangkan keluamya imam adalah

setelah waktu keenam. Ini menjadi dilematis, demikian ini bila kita

menetapkanbrSt ini sebagai bagian-bagian waktu. Adapun bila kita

menetapkannya sebagai ungkapan tentang urutan kedatangan orang-

orang yang lebih dulu, maka tidak ada masalah.

Kelima, Menunjukkan kesamaan tingkatan manusia pada setiap

waktu. Maka setiap yang datang pada waktu yang pertama, dia laksana

orang yang berkurban seekor unta, dan setiap orang yang datang pada

waktu kedua, dia laksana orang yang berkurban seekor sapi. Sementara

dalilnya menunjukkan bahwa yang lebih dulu tidak sama dengan yang

kemudian, dan disebutkan di dalam sebuah hadits' #.qlt j ,*-.f/Jl p
(kemudian Smng benkubtya, kemudian yang beikuhya /agd. Mungkin

dalam hal ini bisa dikatakan, bahwa perbedaan itu kembali kepada sifat.

Perlu diketahui, bahwa sebagian pandangan ini tidak masalah,

hanya saja menyanggah madzhab lainnya. Bila kita keluar pada bagian-

bagian waktu, maka tidak ada celah bagi kita untuk membagi kondisi itu

menjadi lima tingkatan, jadi perbedaan keutamaan itu berdasarkan lebih

dulunya datang kepada jum'atan, dan ini menyebabkan sangat

banyaknya tingkatan. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa kita

306 Alasan jauhnya, karena mashdardai Jlt';.; (meninggalkan rumah) adalah i4ir.
bukan !rSt. Dan yang dimaskud dengan -i,ltt di dalam hadib ini adalah I,J{3r
(berpagr-pagi), sebagaimana yrang dikatakan oleh Al Khalil.
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memiliki celah dimana tidak ada perbedaan menonjol dan jumlah yang

banpk, maka kerumitan ini telah tertepiskan.

Jika anda mengatakan, bahwa maksudnya adalah menjadikan

waktu dari !3ilJl itu terbagi menjadi lima bagian, dan itu sebagai yang

dimaksudn5n.

Maka saya katakan, bahwa ifu tdak benar, karena dua hal;

Pertamaz Bahwa kernbali kepada ketetapan pernbagian waktu tersebut

menjadi dua belas bagian adalah lebih utama, demikian jika mernang

harus beralih kepada perkara yang samar bagi Jumhur. Karena

pembagian ini tidak dikenal oleh para penggiat ilmu ini, dan tidak

pernah digunakan dalam penggunaan Jumhur. Bemlihnya ke sana jika

memang ada problem tadi, yaifu bahwa keluamya imam bukan setelah

waktu kelima, dan tidak pula hadimya malaikat untuk mendengarkan

khutbah.

Kedua, Bahwa orang-oftrng yang mengatakan bahwa datang di

awal siang hari lebih utama tidak mengatakan itu berdasarkan

pernbagian ini. Karena memang ada dua pendapat, ada yang

mengatakan sesuai urutan kedatangan Snng l'ebih dulu berdasarkan

pembagian ynng lima ini, dan ada 5nng mengatakan bagiannyra menjadi

enarn hinggu tergelincimgra matahari. Pendapat yang mernbagi waktu ini

menjadi lima bagian hingga tergelincimya matahari menjadi menyelisihi

sernuanya, walaupun ada yang mengatakan demikian, maka cukuplah

dengan sanggahan yang pertama

Kedua dari pembahsan tentang hadits ini: Hadits ini

menunjukkan bahun telur juga dapat dikurbanlGn. Disebutkan di dalam

hadits lainnln: e:;i #.1ii€ ,i:s.(J'+-iliri @saikan omns 5ans

berkurtan seekor Ltnb, bgail<an omng Wng berkurban seekor

sapri..dst). Maka ini menunjukkan bahwa ,=-r-fit ini (yakni dari lafazh

hadits l+il aaahfr i5:riir (kurban). Kenrudian dari sini muncul pertanyaan,
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apakah sebutan i5:riir digunakan unfuk halseperti ini? Dan apakah orang

yang ingin berkurban cukup dengan Snng seperti ini atau tidak? Ini

dikatakan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i. Dan ini lebih mendekati
penyimpulan dari lafazh hadits yang mengandung lafazh brirr daripada

penyimpulan dari hadits ini. Tapi karena ifu sebagai penafsirannya, dan

dijelaskan maksudnya, maka di sini kami sebutkan:

Ketiga, lafazh't Sd)t di dalam hadits ini zhahimya khusus

mernaksudkan J*)i lunta), karena ditmpal dengan penyebutan sapi dan

domba, sedangkan bagian dari sesuatu tidak menjadi induknya maupun

penimplnya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa sebutan 't-:.,lt

memaksudkan unta, sapi dan domba, tapi penggunaan unfuk maksud

unta lebih dominan. Dernikian yang dinukil oleh sebagian ahli fikih.

Berdasarkan ini, apabila dikatakan: {t';;bt'ot'* fi. (Hak Allah

atasku untuk aku berkurban seekor badanahl tanpa membatasinya

dengan unta maupun niat, sementara untanya ada, apakah itu

menetapkan? Ada dua pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i;

Pertana: Itu menetapkannya, karena latazh'U;ti)t adalah khusus untuk

unta, atau mayoritasnya untuk itu, sehingga tidak dialihkan darinya.

Kedua, Bahwa itu bisa digantikan dengan seekor sapi atau fujuh ekor

kambing, berdasarkan apa yang diketahui dari syari'at tentang

penggantian perannya. Pendapat yang pertama lebih mendekati

kebenaran, walaupun tidak ada unta, maka dikatakan: bersabar hingga

ada unta. Dikatakan juga: boleh diganti dengan sapi.
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*r,)W'* pu,u,'tYt J;-; ,*,:it
140. Dari Salamah bin Al Akwa' -salah seorang perserta

perjanjian di bawah pohon- rg, dia berkata, "Kami pernah shalat

Jum'at bersama Rasulullah #, kemudian kami pulang, sementara

barffian-bangunan tidak memiliki bayangan untuk kami berteduh

dengannya."

Di dalam lafazh lainnya disebutkan: "Kami melaksanakan shalat

Jum'at bersama Rasulullah # apabila matahari telah tergelincir,

kemudian kami pulang dengan menelusuri bayangan."

Penjelasan:

Menurut Jumhur ulama, bahwa waktu Jum'at adalah waktu

Zhuhur, maka tidak boleh sebeluam tergelincimya matahari. Sementara

diriwayatkan bolehnya hal itu dari Ahmad dan Ishaq. Kemungkinannya

berpedoman dengan hadit sini dalam hal ifu, karena setelah

tergelincimya matahari ada dua khutbah dan shalat, di samping juga ada

riwayat yang menyebutkan: "Bahwa Nabi $ membaca surah Al

Jumu'ah dan Al Munafiqun di dalam shalat ifu." Dan ifu tentunya

memerlukan wakfu hingga memanjangnya bayangan. Namun karena

ketika rnereka kembali darinya sementara bangunan-bangunan tidak

dapat dijadikan naungan (karena tidak memiliki bayangan), maka

kemungkinannya: bahwa shalat Jum'at itu sebelum tergelincimya

matahari, atau kedua khutbahnya, atau sebagiannya. Sernentara lafazh

yang keduanya menerangkan, bahwa itu dilaksanakan setelah

tergelincimya matahari.
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t ,
Perlu diketahui, bahwa redaksi ,-'rW J-b ot-bd).'o.-:-)t

(sementara bangunan-bangunan tidak memiliki untuk kami
bertduh denganny) tidak menafikan pokok bayangan, tapi menafikan

bayangan yang bisa digunakan berteduh. Dan penafian yang khusus

tidak serta merta menafikan yang umum. tain dari ifu, tidak dipastikan

juga bahwa Nabi # selalu membaca sumh Al Jumu'ah dan Al

Munafiqun di dalam shalat Jum'at. Adapun yang menunjukkan itu

adalah asumsi bila menafikan pokok bayangan, karena para ahli hisab

mengatakan, bahwa lintang Madinah adalah dua puluh lima derajat, atau

mendekati itu. Maka posisi tertingginya adalah delapan puluh sembilan,

sehingga posisi matahari tidak tepat di atas kepala. Karena matahari

tidak tepat di atas kepala, maka banyangan orang yang berdiri tidak

benar-benar di bawahnya, tapi pasti ada bayangannya, sehingga tidak

mungkin maksudnya menafikan pook bayangan. Tapi maksudnya

adalah bayangan yang dapat menaungi fubuh mereka unfuk berteduh.

Dan hal ini tidak berarti pelaksanaan shalat ataupun khutbahnya

sebelum tergelincimya matahari.

Redaksi 'e-Ai (Ikmi melalmnakan shalat Jum'atl dengan

fathah pada jiim dan as@id pada miim ber-kasnh, yalni 'd
illfijrlmelaksanan shalat Jum'at). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

sebutan luir adalah khusus unfuk bayangan yang setelah tergelincimya

matahari, dan jika digunakan untuk |uV-gT secara muflak, maka itu

sebagai kiasan, karena asalnya dan toj-- rtJ yang artinya '*)

(kernbali), dan itu adalah setelah tergelincimya matahari.
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L4L. Dari Abu Hurairah rg, dia berkata, "Nabi $ biasa

membaca di dalam shalat Subuh hari Jum'at: alif laam miim tanziil as-

saj&h(surah As-Sajdah), dan hal ataa 'alal insaan (surah Al Insaan)."3O7

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya membaca kedua surah

tersebut di dalam shalat itu. Sementara Malik memakruhkan imam

membaca surah As-Sajdah di dalam shalat fardhu, karena khawatir

membingungan para makmum. Sebagian sahabatnya memakruhkan

pembacaannya di dalam shalat szr (shalat yang bacaannya tidak

nyaring). Berdasarkan alasan ini maka tidak menyelisihi konotasi hadits

ini. Adapun mengenai berkesinambungannya ifu ada perkara lain, yaitu

bisa jadi ini menyebabkan orang-orang jahil meyakini bahwa itu adalah

wajib di dalam shalat ini. Dari madzhab Malik, penyebab masalah ini

telah dipufus, maka yang perlu dikatakan: Bahwa pendapat gnng

rnemakruhkan secara mutlak tertoiak oleh hadits ini. Dan bila

kondisinya bisa menimbulkan kerusakan ini, maka hendaknya

ditinggalkan pada sebagian waktu (tidak rutin), untuk mencegah

kerusakan ini. Dan di dalam hadits ini juga tidak ada yang menunjukkan

secara kuat bahwa beliau selalu melakukan itu. Bagaimanapun, ifu

dianjurkan, dan terkadang yang dianjurkan itu ditinggalkan demi

mencegah kerusakan yang bisa terjadi, dan rnaksud ini bisa tercapai

dengan meninggalkannya sesekali (pada sebagian waktu), apalagi bila

307 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada bag Jurn'at. HR. Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i, Ibnu Malah dan lmam Ahmad bin Hanbal.
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dihadiri oleh orang-orang jahil dan oftrng-orang yang dikhawatirkan

meyakini ke,yakinan yang rusak 1ni.308

308 Kita tdak perlu meninggalkan sunnah karena orang-oftrlg iahil, tapi semestinya

mengalui orang yang jahil.
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BAB: DUA HARI RAYA
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t42. Dan Abdullah bin Umar rgg, dia berkata, "Nabi S, Abu

Bakar dan Umar biasa melaksanakan shalat dua hari raya sebelum

li[ru1Sah."3o9

PenJelasan:

Tidak dimgukan lagi, bahwa shalat dua hari raya terrnasuk syi'ar-

syi'ar yang difunfut secara syar'i. Nukilan-nukilan mengenainya

mutawatir sehingga. menufup pintu alasan dan tidak memerlukan

khabar-khabar ahad (berita dari satu orang). Walaupun hadits ini

termasuk khabar ahad, tapi ini termasuk lrang m€nunjukkan ifu. Dulu di

masa jahiliyah ada dua hari raya yang dilaksanakan untuk bersuka ria,

lalu Allah mengganti keduanya untuk kaum muslimin dengan dua hari

ini, yang di dalamnya ditampakkan pengagungan Allah, pernujian dan

pemujaan-Nya, serta pengesaan-Nya, dengan penampakkan yang luas

sehingga membuat kesal orang-orang musyrik. Dikatakan, bahwa kedua

hari raya ini sebagai ungkapan kesyukuran kepada Allah Ta'ala atas

apa-apa yang telah Allah anugerahkan bempa pelaksanaan ibadah-

309 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini. HR. Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Imam

Ahmad bln Hanbal.
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ibadah yang terkait denganngn, dimana 'ldul Fithri sebagai kesyukumn

kepada Allah atas nikmat puasa bulan Ramadhan, dan 'ldul Adhha

sebagai kesyukuran atas ibadah-ibadah ynng dilaksanakan di sepuluh

hari pertama (dari bulan Dailhijjah), dirnana yang paling agungnya

adalah pelaksanaan ibadah haii.

Dinyatalon juga, bahwa shalat dilaksanalon lebih dulu daripada

khutbah di dalam shalat 'ld, dan hadits ini menunjukkan itu. Ada yang

mengatakan, bahwa Bani Urrnyyah merubah ihr. Sernua shalat yang

merniliki khutbah, rnaka shalat didahululon, keflali Jum'at dan khutbah

hari Arafah.

Shalat 'ld dan shalat Jum'at dibedakan dengan dua hal;

Perbma, Bahwa shalat Jum'at adalah fardhu 'ain, dihadiri juga oleh

orangotang dari lmr kota, dan tmkhrrya setelah berpencamyra mereka

ke ternpat-ternpat kesibukan dan d<tifitas mereka dalam unrsan

keduniaan, karena itu khutbahnya didahulukan hingga orang-orang bisa

mengikutinSa dan Udak terleuratlon oleh png fardhu. Apdag fardhu ini

tidak dapat dhadha p€rsis seperti itu. Hd ini 6dak terdapat di dalam

shalat'ld.

Kdua, Shalat Jum'at sebenamSn adalah shalat Zhuhur, hanya

saja dipersingkat dengan slprat-q,arat tertenfu, di antamnya adalah

dengan adanya dua khutbah.3lo Sdangkan syarat-sprat ifu tidak

ditanggutrkan. Dan syarat ini fidak boleh luput dari pokoknya, yaitu

shalat, karena itu pelaksanaannfn didahulukan. Makna ini fidak terdapat

di dalam shalat 'ld, karena tidak terbatas pada hal lain sebagai synmtrya

sehingga harus mendahulukan syarat ifu.

310 Jadi, menghadiri kedua khutbah adalah wajib, maka gugurlah pembeda yang

pertama.
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143. Dari Al Bara' bin Adb r&, dia berkata, "Nabi O
berkhutbah kepada kami pada hari Adhha setelah shalat, lalu beliau

b€rsabda, 'hrangsiap targ melakflnkan slnlat kami dan

mmyanbelih sqtMihan lerrri rrnka dia telah mandapatkan kufun.
Dan bmngsiap tnng menyernbelih sebelum shalat mala tidak ada

lrurbn bgntn.'Lalir Abu Burdah bin Niyar -pamannlra AI Bam' bin

Azib- berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih

kambingku sebelum shalat, aku tahu bahwa hari ini adalah hari untuk

rnakan dan minum, dan aku ingin agar kambingku menjadi 5nng
pertama kali disembelih di rumahku, rnalo aku sernbelih kambingku,

dan aku menpntapngn sebelum aku mendatangi shalat.' Maka beliau

bersaMa, 'Kanbingrnu ifu adalah lcambing pdaging' (yfui untuk

dikonsumsi, bukan kurban). Dia berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya kami pun5n seekor anak kambing, ifu lebih aku sukai

daripada dtn ekor kambing, apaleh itu sah bagiku (sebagai kurban)?'
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Beliau bersabda, 'Ya, dan hdak akan sah unfuk s@mng pun

ss1s,l21fuvd ."311

Penielasan:

Al Bam' bin Azib bin Al Harits bin Adi, Abu Imarah -dikatakan
juga: Abu Umar- Al Anshari Al Ausi. Dia tinggal di Kufah dan

meninggal di sana pada rrnsa Mush'ab bin Az-Zubair. Dsepakati unfuk

diriwa5ratkan haditsnSn.

Abu Burdatr bin Ni5ar, namanln adalah Hani' bin Niyar.

Pendapat lain menyebutkan: Hani' bin Amr. Pendapat lain

manyebutkan: AI Harits bin Umar. Pendapat lain menyebutkan: Malik

bin Zuhair. Tidak ada pertedaan pendapat, bahwa dia dari Bali, dan

mereka menasabkannya: Hani' bin 'Amr bin Niyar. Dia ikut dalam

perjanjian Aqabah dan perang Badar, serta ikut juga dalam perjanjian

Aqabah kedua bersama tuiuh puluh oftrng, dernikian menurut sejumlah

ahli siroh. Al Waqidi b€rkata, bahwa dia meninggal di awal masa

l..hilafah Muawiynh.

Hadits ini menunjukkan adanya khutbah untuk 'ldul Adhha, dan

tdak ada perbedaan mengenai ini. Dan ini juga menunjukkan

didahulukannya kfiutbah itu atas shalatrya, sebagaimana yang telah

kami kemukakan.

tf-.13r di sini maksudnya adalah "*i.ilt (sembelihan). Kata ini

sering digunakan dengan makna ini. sebagian ahli fikih

menggunakannya unfuk jenis yang khusus, yaifu darah yang dialirkan

ketika haji. Terkadang digunakan juga untuk jenis-jenis ibadah yang lebih

urnum dari itu, di antaranya dikatakan: tl-U irli, yakni fulan melakukan

ketaatan.

311 HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat dengan lafazh yang mendekati ini. HR.
Muslim, An-Nasa'i dan hnu Maiah.
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Redaksi t:{.J'&$ tiiii Ai l; (Barangsiapa yang

melakanalan shalat kami, yakni seperti shalat kami, dan seperti

sembelihan kami. Redaksi Cti-ir albf'rii (maka dia telah

mendapatkan kwban), maknanya -wallahu a'larn- maka telah menepati

pensyari'atan berkurban, atau yang mendekati itu.

Redaksi 'lj'.y-t y,-i ll-Zlt 1l'*l ap @anngshpa png

mayanbelih sebelun shakt nnla frdak ada kurban baginpl

menunjukkan haryan png disernbelih sebelum shalat 'ld tidak sah

sebagai krxban. Tidak diragulon lagi, bahwa yang zhahimya lafazh ini

menunjukkan bahwa maksudnya adalah sebelum pelaksanaan shalat,

karena menggr.rnakan lafazh ifu:lr padahal mernaksudkan waktunya

adalah menyelisihi zhahimS7a. Madzhab AsfSpfi'i menetapkannln

sebagai waktu shalat itu dan unktu khutbahn5n, sehingga bila ifu telah

berlalu maka masuklah waktu penyernbelihan heunn kurban. Serrentara

madzhab lainnya menetapkannya sebagai pdaksanaan shalat dan

htrutbahnya. Telah kami sebutkan bahwa itulah zhahimya.

Kernungkinan landasan pandangan itu dalam hal ini: apakah alif-laam di

sini memalsudkan ta'rif halcil<a/ (lrakni telah diketahthinya hakikat itu)?

Jika maksudnya k rif hakil<ar, maka bisa dibenarkan apa lrang dikatakan

oleh selain AslrSyaf i itu. Tapi bila maksudnya adalah ta rif al 'ahd

$akni telah diketahuinya waktu), maka harus melihat kepada shalat

Rasul, dan tidak mungkin menerapkan hakikat ifu terhadap orang yang

menyembelih setelah shalat itu di selain wakfu tersebut. Mal<a jelaslah

penetapan kadar wakfunya1.3lz Hadits ini sebagai nash !,ang
menunjukkan penetapannya dengan shalat, dan tidak menetapkan

dengan khutbah. Tapi karena khutbah itu dimaksudkan di dalam ibadah

ini, maka menurut Asy-Syafi'i bahwa itu juga ikut menetapkan

stz Tambahan dalam naskah !.
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Di dalam sabda Nabi $, ;i5'Oto (Kambingmu itu adalah

kambing pdagindt terkandung indikator lang menunjukkan pembatasan

statusnya sebagai kurban. Ini juga menunjukkan, bahwa hal-hal yang

diperintatrkan bila terjadi dengan menyelisihi tuntutan perintah, maka

tidak dapat dirnaklurni karena k€fidak tahuan. Dalam hal ini (vakni

p€rnaklurnan karena kefidak tahrnn), mereka mernbedakan antara hal-

hal png dip€rintahlon dan hal-hal yang dilarang, dirnana mereka

rnernaklumi dahm hal-hal yang dilarang kar€na hktor lupa dan kefidak

tahuan, sebagaimana disehrtton di dalam hadits Muawiph bin Al

Hal{arn kefika dia berbicara di dalam shalat. Keduanya dibedakan,

bahwa rnalrsud dari hal-hd png diperintahkan adalah pelaksanaan

maslahat-maslahatrya, dan ifu fidak tercapai kecuali dengan

melakukannya. Sedangkan hal-hal yang dilarang adalah tercela karena

kerusakan*em.lsakannya, sebagai ujian bagi mukallaf (yang dibebani)

dengan menahan diri darinSn, dan tercelanla ifu karena sengaja

melakulrannya, adapun png lupa atau tidak tahu, maka mukallaf int
Udak berrnaksud melalnrkan larangan ifu, sehingga dia dimaklumi karena

ketidaktahuannla.

Redaksi '!:& 
).1 ,f Af it U* fidak akan sh mtuk s@ftng

pun setelalunrr), lafazh 5nng dipilih adalah dengan fathah pada faa'

@i.st, *A Wp uhi; sah), dilratakan: ,it C rJf artinya

.r.ni (dia telah mernenuhi anu atas namaku). Demikian ini, karena yang

telah dilakukann5n tidak sebagai kuttan, maka yang setelahnya tidak

menjadi sebagai qadha' dari itu. Di dalam hadits ini disebutkan

pengkhususan Abu Burdah dengan dingntakan sahnya sernbelihan yang

telah dilakukannya dalam hukum ini, maka yang lainnya tidak bisa

diqiynskan kepadanya.
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7M. Dari Jundub bin Abdullah Al Bajali rg, dia berkata,

"Rasulullah S shalat pada hari Nahar, kemudian berkhutbah, kernudian

miffitxnbelih, dan beliau bersabda,' Elanngsiap menyembelih sebelum

ditifiSanat<arrya shalat, maka hqtdaklah dia manyernbelih Sang lainn5n

sebgai gantin5a, dan bnngsiap ggl manyanbelih maka hadaldah

manSmnbelih dazgan manjnbut mnn A lla| ."3t3

Penlelamn:

Jundub bkr AHullah bin Sufyan Al Baiali, dari suku Baiilah

'Alaqi, pitu sebuah desa dari Baiilah. Dl€takan juga Jundub bin

futan. Dis€pal<afi untuk dikelmrkan haditsnp. Suatu pendapat

menyebutkan, bahura dia meninggal pada tahun enam puluh ernpat.

Hadits gnng diriwa5ratkannSn ini sernakna dengan hadits png
sebelumnya, dan ini lebih jelas daripada yang pertama dalam

menunjukkan pernbatasan dengan pelaltsanaan shalat, dimana yang

pertama menunjukkan pengaitan hukumnya dengan lafazh ii,tjJr, ldun

telah kami katakan, bahwa kernungkinan alifJaamnya lil 'ahd, sehingga

dikembalikan kepada shalat Nabi # sehingga jelas waktunya.

Sementara makna ini tidak terdapat di dalam hadits ini, dan di sini

hukumnya tidak dikaitkan dengan lafazh yang mengandung alif-laan,

313 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini di tebih dari satu tempat. HR. Muslim pada

pembahasan tentang kurban. HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di dalam riwayat

Muslim disebutkan: '4ztil ,4A-'ol S!, lseMun ditaksanakan shalat, atau: sebelum

kaml shalafi, ini keraguan dari perawi.
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sehingga muncullah pernbahasan ifuJ,314 hanya saja jika kita terapkan

berdasarkan zhahimya, itu menunjukkan tidak sahnya kurban bagi orang

yang tidak melaksanakans halat 'ld sarna sekali. Jika ada yang

berpendapat dernikian, maka dialah orang yang paling bahagia dengan

zhahimya hadits ini. Jika tidak, maka yang harus dilakukan adalah

keluar dari zahimya dalam bentuk ini, dan setelah keluar dari zhahimya

maka yang lainnya tetap pada topik bahasan.

Redaksi perintah di dalam sabda beliau #, r{1Jif'C:t}! @al<a

hendaktah menyembelih yang hinny) dijadikan dalil oleh salah satu dari

dua golongan; yaifu yang memandang bahwa berkurban adalah wajib,

atau yang memandang bahwa kurban itu terlaksana dengan pembelian

yang diniati sebagai kurban, atau lainnya, tanpa melihat kepada lafazh

penetapan. Saya katakan demikian, karena lafazh yang menetapkan

kurban yang benrpa nadzar atau lainnya hanya sedikit dan jarang,

sementara kata gr pada kalimat *',H (banngsiapa menyenbelih)

adalah benfuk urnr.rn yang mencakup setiap orang yang menyembelih

sebelum dilaksanakannya shalat. Disebutkankannya ini unfuk melandasi

suatu kaidah dan mendasari suatu pokok, serta menerapkan bentuk-

benhrk umurr yang dikemukakan untuk melandasi kaidah-kaidah dalam

bentuk yang jarang adalah perkara yang dipaksakan, berdasarkan apa

ynng telah ditetapkan dari kaidah-kaidah penalnrilan dalam ushul fiqh.

Jika telah jelas dernikian -yaitu menjauhkan pemaknaannya sebagai

kurban yang ditetapkan dengan nadzar atau lafazh lainnya-, maka tetap

ada kesangsian bahwa yang lebih utama adalah mengartikannya sebagai

orang yang telah lebih dulu berkurban dengan her,r.ran tertentu tanpa

lafazh (yang menetapkan), atau mengartikannya sebagai memulai kurban

tanpa didahului penetapan.

ETIT

314 Tambahan dari naskah !.
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145. Dari Jabir 6, dia berkata, "Aku turut serta bersama Nabi

$ pada hari 'ld, lalu beliau mernulai dengan shalat sebelum khutbah,

tanpa adzan dan tanpa iqarnah. Kernudian beliau berdiri sambil

bertelekan pada Bilal, lalu beliau menrerintahlran bertalua kepada Alhh
Ta'ala, menganjurkan unfuk menaati-Nya, setrta menasihati manusia dan

mernperingatkan mereka. Kernudian beliau beranjak hingga mendatangi

kaum wanita, lalu .beliau menasihati mereka dan mernperingatkan

mereka, dan beliau bersabda, 'Wahai sel<alian laun wanib,

bershadaqahlah kalian, l<arena kalian WnS plins bnpk
manjadi kayt bakar Jahannam.' Lalu berdirilah seorang wanita dari

golongan terpandang kaum wanita, yang pipinya terbakar sinar

matahari, lalu dia berkata, 'Mengapa, wahai Rasulullah?' Beliau

bersabda, 'I{arena lalian ban5nk mengeluh dan mengingkari (kebaikan)

suami.' Maka mereka pun bershadaqah dengan perhiasan mereka yang

mereka letakkan ke dalam pakaian Bilal, yaitu berupa anting-anting dan

cincin-cincin -o"Lu. "315

315 HR. Al Blkhari dengan beberapa lafazh yang beragam, tapi ini bukan salah

sah.mln, HR. Muslim, Abu Daud dan fur-Nasa'i.
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Penjelasan:

Tentang memulai dengan shalat sebelum khutbah, tadi telah

kami sebutkan. Adapun tentang tidak adanya adzan dan iqamah untuk

shalat Id, ini hal yang disepakati. Tapaknya sebabnya adalah

mengkhususkan shalat-shalat fardhu dengan adzan untuk

membedakannya dari shalat-shalat nafilah, dan untuk menampakkan

kemuliaannya. Sebagian mereka mengisyaratkan kepada makna lain,

yaitu bahwa bila Nabi $ menyerukan kepadanp maka wajib dipenuhi,

dan itu menafikan ketidak wajibannya. Ini bagu bagi yang memandang

bahwa shalat jama'ah adalah fardhu ain.

Maksud-maksud yang disebutkan oleh perawi ini -yaitu perintah

be*akwa kepada Allah, anjuran menaati-Nya serta nasihat dan

peringatan- adalah maksud-maksud khutbah tersebut. Sebagian ahli

fikih menetapkan bahwa di antara rukun khutbah yang wajib adalah

memerihtahkan bertakua kepada Allah. Dan sebagian mereka

menetapkan yang wajib adalah apa yang disebut khutbah oleh orang-

orang Arab. Apa yang mernenuhi yang wajib di dalam khutbah yang

wajib memenuhi juga yang sunnah di dalam khutbah yang sunnah.

Sabda beliau #, 'F31+ * 'Sl ,F i itZs ( Bershadaqahtah

kalian, karena sesungguhryn kalian Wng paling banwk menjadi l<ayu

bahr Jahannan), ni mengisyaratkan bahwa shadaqah termasuk

pencegah-pencegah adzab. Ini juga mengisyamtkan ketegasan di dalam

memberi nasihat dengan sesuafu yang dapat mendorong hilangnya aib

atau di hapuskannya dosa png kadang disandang oleh manusia.

Hadits ini juga menunjukkan perhatian dengan menyebutkan

sestratu yang angat dibufuhkan oleh para pendengar khutbah. Dan juga

menunjukkan penyampaian nasihat kepada yang mernbuhrhkann5n.
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Redaksi sJ.J,\ b'uill ,*W (Latu berdirilah s@rzng uranita

dari golongan lmum umnital, ada dua pendapat mereka

mengenai ini;

Pertana: Pendapat sebagian para tokoh sastera orang-orang

Andalus, bahwa ini perubahan, yakni kesalahan dari perawi. Seakan-

akan asaln5n adalah: ,tj3t Y'U (dari golngan rendah kaum r,mnita),

lalu ha '-nya bercampr.r dengan laan sehirryga meniadi thaa'. Hd ini

dihntkan oleh redalsi png disebutkan di ddam kitab hnu Abi q/aibah

dan An-Nasa'i, rtJ3] W'U (dari golngan rendah kaum wanita]. Dan

disebntkan di dalam riwa5rat tainnln: ,4t # t 4ip ir;ril fl-atu

berdirlah seorang wanita Snng bukan dari golongan tinggi kaum unnita).

Itdua Penetapan bahwa lafazh ini b€nar, 11aitu lafazh 1;ang

astinya dari i-:il !,ang artinSn ju+jr Gerpandang). Berdasarkan ini

sebagian mereka menafsirkannya, blfii:gt *;bb (dari golongan

luhur dan terpandang kaum rrnnita). Diriwayatkan dari sebagian perawi

dengan lafazh: ,Ctlt lsroti n (dari tengah-targah kaum wanita).

Redaksi jil-J;$;,-3 (5ang pipintn tqfut<ar simr mabharl).

p,li aan l6i:lr adalah oftrng lrang wama pipin!,a berbeda dengan

warna aslinSn, 5nifu hitam, hiiau atau lainnyra.

Alasan png dikernulmkan Rasulullah $ bahwa mereka banyak

mengeluh dan mengingkari kebaikan suarni, menunjukkan haramnya

mengingkari nikmat, karena beliau menyatakan bahwa itu menjadi sebab

maiuk neraka. Sebab yang berupa keluhan ini, bisa diartikan kembali

kepada apa yang terkait dengan suami dan penenttrngan haknya. Bisa

juga kembali kepada apa yang terkait dengan hak Allah, yaitu berupa

tidak bersyukur kepada-Nya dan mengeluhkan qadha'-Nya. Karena

Nabi $ telah menyebutkan itu terkait dengan hak (suami atau Allah)

yang dosanya adalah ini, maka apalag wanita-wanita yang dosanp lebih
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bunfk dari ifu, seperti meninggalkan shalat, melontarkan fuduhan

maksiat?

Kalangan sufi menyimpulkan dari hadits ini: meminta dari

golongan kaya untuk golongan miskin pada bufuh. Ini baik dengan

syarat yang telah kami sebutkan.

langsungnya kaum wanita melaksanakan itu, dan menyerahkan

apa-apa yang mungkin mereka butuhkan -di samping kehidupan yang

sernpit pada masa itu- menunjukkan tinggrnya kedudukan mereka di

dalam agama dan di dalam melalsanakan perintah Rasulullah S.

Disimpulkan juga dari sini: bolehnya wanita bershadaqah dari

hartanya secara umutn. Adapun orang yang membolehkan shadaqah

secam mutlak, tanpa batasan kadar tertenfu, maka perlu menyertakan

hal tambahan atas apa yang ditetapkan oleh keumuman dalam

pernbolehan shadaqah. Denrikian juga gang mengkhususkan dengan

kadar tertenfu.

J;.,6]l :iv - firU\t z# - -,:bLit * -t tl
,.,5ir-!ir ptr\',r)yst y't ,f a/ ol i-,, *vitt }* *t
t?;'ol';:i * ,!,a d3 Ja;At i; Jf-'ofjz)t llt
t35,|;zg.it eF ,b ,GlU'n 4t'a| & ,#,i;

.'t;*t rpt $; €;.0;i |e.G\of:ir'e#,
145. Dari Ummu Attri!,lrah -Nusaibah Al Anshariyyah-, dia

berkata, "Rasulullah $ memerintahkan kami agar pada dua hari raya

kami mengeluarkan para gadis belia dan para gadis pingitan, serta

memerintah pam wanita haidh agar menjauhi ternpat shalat kaum

muslimin."

575IhkamulAhkam



Disebutkan di dalam lafazh lainnSn: "Kami diperintahkan untuk

keluar pada hari 'ld, hingga kami mengeluarkan gadis perawan dari

pingitannya, sampai keluar juga para wanita haid, lalu kaum wanita itu

bertakbir dengan takbir mereka, dan berdoa dengan doa mereka, serta

mengharapkan keberkahan dan kesucian hili 1s'sg[u1."315

Penjelasan:' 'r*J dengan dhan?r?nh fia nuun, fattah pda siintanpa titik,

lalu setelahnSa yaa' bu-sukun sebagai huruf lainnyra, kernudian 6aa '

sebagai huruf berikutrya. Pendapat lain menyebutkan: ) '#, dengan

nuun, baa'dan syiinbaiilik Ada perbedaan pendapat mengenai rxuna

agahnya, suafu pendapat menyebutkan: Nusaitnh binti Al Harits.

Pendapat lain menyebutkan: Nr.rsaibah binti Ka'b, demikian lang
dikatakan oleh Ahmad dan Y"hya. Abu Umar mengatakan, "Ada

catatan mengenai ini," yakni mengenai namanya sebagai Nusaibah binti

l<a'b. ig.r?l adalah l,6, yaitu anak gadis yang baru baligh.

Maksud dafi itu adalah penjelasan mendalam mengenai

berkumpul dan menampakkan syl'ar.Saat ifu pam perneluk Islam masih

sedikit, malra perlu memobilisasi dengan mengeluarkan para gadis belia

dan para gadis pingitan. Ini menunjukkan bahwa keluar ke tempat shalat

adalah srJnnah 'ld, sementara menjauhnya para wanita haid (dari tempat

shalat) bukan berarti haramn5a kehadiran mereka di saat itu, karena

pelaksaan tersebut tidak dilakukan di masjid, tapi bisa sebagai bentuk

peny.rcian tempat ibadah pada wakfunya sebagai benfuk png lebih

baik, atau karena makruhnya orang yang sedang tidak shalat untuk

duduk bersama orang-orang yang shalat di safu tempat di tempat

pelaksaan shalat, sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat: |M 6

316 HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat dengan lafazh yang beragam. HR,
Muslim, Abu Daud, ArNasa'i, At-Tirmldd dan hnu Majatr.
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r+:i hiAi ,/gt e';Ot oi (Apa yans menghalansi untuk shalat

bersama orangorang, bukankah engkau lelaki muslirfl).

Perkataannya di dalam riwayat lainnya: {rlt ALJ] 'S;.of ;-
t ,."! -'UWt 

lserta mmghampkan keberkahan dan kesucian hari tersebufl

mengesankan alasan keluamya mereka untuk alasan ini. Para ahli fikih -
atau sebagian mereka- mengecualikan keluamya wanita muda yang

keluamya dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah.
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BAB SFI,AI-AT GER}IANA

L'; ',,? uJJt Lf ,qtt ?nt ga., akG ';," -l tv
:s2tji-itd|ti *3 iv?tt .t* At J;, * ,*
. ) .>k',
?'tJ

a

I

c....{rzi
,P-lP .6.t-1. , lz a ,7 'l

?'fiJ .t:;:"Lv .anc

.c:tls1*1, €rf, ,

iy'L.lt
c

'-:r) r

.lJ reJ

l47.Dai,Airyah Q: "Elahwa pemah terjadi gerhana matahari di

masa Rasulullah S, lalu beliau mengutus seorang penyeru untuk

menyenrkan: 'Shalat berjama'ah.' Maka mereka pun berkurnpul.

Kernudian beliau maju, lalu bertakbir dan shalat dengan enrpat ruku dan

ernpat sujud dalam 6ru rul.uut."3l7

Penjelasan:

Pembahasan mengenai hadits ini dari beberapa segi;

Pertama: Redaksi |l1lr|i3 (guhana makharl)dikatakan

dengan kthah pada l<haa ' dan szn, dikatakan juga: 'cjJ, dan bentuk

yang tidak disebutkan fa'ilnya (pasifl. Orang-orang berbeda pendapat

sL7 HR. Al Bukhari dengan beberapa lufazh y*,S berbeda-beda, dan ini salah

satunya. HR. Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan lafazh yrang berbeda-

beda.

(
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mengenai Uj:.lit dan U#3t bagr matahari dan bulan. Suatu

pendapat, bahwa UjJ'J untuk matahari, sedangkan U133 untuk

bulan. Ini tidak benar, karena Allah Ta'ala menggunakan lafazh Uj-lit
unfuk bulan. Pendapat lain menyebutkan sebaliknya dari itu. Pendapat

lain menyebutkan, bahwa keduanya sernakna. Pendapat ini diperkuat

oleh perbedaan lafazh-lafazh haditsn5n, yang mana untuk keduanya

digunalon lafazh Ul.lit dan U/331di tempat yang sama. Pendapat

tain menyebutkan, bahwa \3Jt adalah hilangnya cahap s@ara

keseluruhan, sedangkan Ul-!$ hanyn b€rubahan, pkni pembahan

watna cahap.

Keduar Disepakat bahun shalat gerhana sr.nnah mual<l<adah

(sangat ditekankan), lrakni g€rhana rnatahari. Dalilrya adalah perbuatan

Rasulullah S, dan sepakatrln orang-orang akan hal itu. Ini terrnasuk

tanda-tanda perhatian dan p€n€{lasan. Sedangkan gerhana bulan,

rnadzhab Malik dan para sahabatrp beruariatif, dan fidak

dengan gerhana matahari di dalam suafu pendapat

Pun.

Ketiga, Disepakati bahwa tidak dikumandangkan adzan untuk

shalat gerhana. Dan hadits ini menunjukkan bahwa diserukan, i:U:lt
'z-+E (shalat beriarna'ah). Ini sebagai h,rjjat bagr yang

menganjurkannya.

Keempat: Sunnahnya dengan berkumpul, berdasarkan hadits

tersebut.

Hadits-haditsnya menunjuklon perbedaan yang beragam tentang

cara pelaksanananlra, dan para ulama juga berbeda pendapat mengenai

ini. Yang dipilih oleh Malik dan Asy-Syafi'i rahimahumallah adalah apa

yang ditunjukkan oleh hadits Aislrah dan hnu Abbas, bahwa shalat itu

terdiri dari dua rakaat, !,ang mana setiap mkaatrya terdiri dari dua
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berdiri, dua ruku dan dua sujud. Adalah benar juga yang selain ifu, yaitu

tiga rukuk dan empat ruku di setiap rakaat. Suatu pendapat

menyebutkan dalam men-tarjih madzhab Malik dan Asy-Syafi'i, bahwa

itu adalah riwa5nt yang paling shahih.

Haditsnp cukup jelas dalam menyanggah orang yang

mengatakan bahwa shalat itu dtn rakaat seperti shalat-shalat nafilah

lainnya. Dan mereka menjawab hadits, bahwa Nabi $ mengangkat

kepalanya untuk mengetahui perihal matahari apakah sudah muncul

kembali atau belum, lalu ketika ternyata belum muncul kembali, bdiau

ruku.

Penals,ilan ini lernah jika kita mengatakan bahwa sunnahnya

dm mkaat seperti shalat*halat nafilah lainnya, tapi sebagian ulama

mengatakan, bahwa beliau mengangkat kepalaryn setelah ruku, jika

beliau melihat matahari belum muncul kernbali maka beliau ruku lagi,

kenrudian mengangkat kepalaqn dan mencari tahu perihal matahari,

bila belum mr.rncul kernbali rnaka beliau ruku lagi. Bertambahnya nrku

denrihan selarna matahari belum muncul kernbali. Jika rnatahari telah

muncul kernbali, beliau sujud. Kernungkinan dengan ifu dia bernalsud
mendudukkan hadits-hadits Snng menyebutkan lebih dari dua ruku di

dalam safu rakaat, bahkan sampai tiga, ernpat dan lima ruku.

Berdasarkan madzhab ini, pengertian ini lebih mendekati penal$,ilan

orang-orang terrdahulu, karena menladikan itu sebagai sunnah shalat

gerhana, dan pengarnalannya menjelaskan sunnahnya shalat ini.

Adapun berdasarkan rnadzhab orang-orang pertama, mereka

ingin meluarkan perbmtan Rasulullah il di dalam ibadah dari

penqpri'atan, narnun mereka menydisihi qiSras dalam menambatrkan

apa yang tidak ternrasuk pefuuatan 1Bng disyari'atkan di dalam shalat.

D dalam hadits ini digunalon lafazh 'eu:?1 dengan makna LFl,
(ruku).
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-'r1r.t'ett,J.\t tiJ i'-^31 - #; Oj * -t tA

nilt \ ,*i yv i",,l; ir J;:' iC ,JG & ?nr or,
gt;;ai-'l Wl: it>G r:*?tiU'o ,!, p6 u p6 rtrt

'J;S:;- $ t4\t, a,t:* r* W f.l, vtl .,/6t'a *i ?'A

€-. t;

148. Dari Abu Mas'ud -'Uqbah bin Amr Al Anshari Al Badri-
rgb, dia berkata, "Rasulullah $ bersabda,'Saunggwhnya matahari dan

bulan tetmasuk tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Allah menakufi para

hamba-N1n dengan dan kduanjn tidak

mengalani gerhana l<arena kematian seoftng manusia. I{arena ifu jika

kalian melihat squafu darinSa, maka hendaHah l<alian shalat, dan

berdmlah hingga hilangnya apa yang menimpa lrulir',."'378

Penjelasan:

Hadits ini mengandung sangguhun terhadap kq,rakinan kaum

jahiliyah bahwa matahari dan bulan mengalami gerhana karena

kematian para pembesar. Di dalam sabda beliau *, iilt-e tl,ltt UlFi

(Allah menakuti pan hamba-N5n dengan kduang) terkandung isyarat

yang menunjukkan bahwa selayaknya merasa takut ketika terjadinya

perbuatan di alam tinggi. Para ahli hisab telah menyebutkan sejumlah

sebab alami terjadinya gerhana matahari dan bulan. Mungkin ada orang

318 HR. Al Bul.*rari di lebih dari satu tempat. HR. Muslim, An-Nasa'i dan hnu
Majah. Gerhana ini terjadi ketika meninggalnya hmhim bin Nabi $, maka kaum

yahudi memanfaatkan kesempatan dan menebarkan isyu, bahwa gerhana ihr

terjadi karena meninggalnya lbrahim. Itu mereka maksudkan untuk memfikrah
(menimbulkan kerauan) pada manusia sehingga Allah menghukum mereka.
Karena itulah Nabi $ meq;ampaikan pidato (khutbah) ynng mana pada pidato

ini beliau sangat marah. Wallahu a'lam.
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lrang meyakini, bahwa itu menafikan sabda beliau #, tw tg ht UltAi

@nah menakuti para hamba-N1n dengan Ini keyakinan yang

rusak, karena Allah memiliki perbuatan-perbuatan berdasarkan sebab'

sebab yang alami, dan perbuatan-perbuatan yang di luar sebab-sebab

itu. Karena kekuasaan Allah Ta'ala mencakup segala sebab dan akibat,

maka Dia menentukan sebab-sebab dan akibat-akibat yang dikehendaki-

Nya, sebagiannya dari sebagian lainnya. Karena hal ifu demikian, maka

orang-orang yang selalu memperhatikan Allah Ta'ala dan perbuatan-

perbuatan-Nya, yang mengikat pandangan hati mereka dengan keesaan-

Nya, cakupan kekuasaan-Nya atas keluar biasaan, dan penetapan

akibat-akibat dari sebab-sebabnya, jika terjadi sesuatu yang aneh,

terjadilah rasa takut pada diri mereka karena kuatnya keyakinan mereka

bahwa perbuatan Allah Ta'ala adalah apa yang dikehendaki-Nya.

Adanya sebab-sebab yang terjadi secara alami tidak menepiskan bahwa

Allah menghendaki keiadian yang luar biasa. Karen'a itu, ketika

berhembusnya angin png kencang, Nabi $ berubah rona wajahnya,

dan beliau keluar masuk (bolak-balik) karena khawatir itu seperti angin

yang pemah menimpa kaum 'Aad, walaupun berhembusnya angrn juga

terkadang terjadi secara alami.

Maksud dari perkataan ini, unfuk diketahui bahwa apa yang

disebutkan oleh para ahli hisab mengenai sebab gerhana, fidak

menafikan bahwa peristiwa ifu unfuk menakuti para hamba Allah Ta'ala.

Nabi $ mengatakan perkataan ini, karena gerhana itu terjadi ketika

meninggalnya Ibrahim (putera beliau), lalu dikatakan bahwa terjadinya

gerhana ifu karena meninggalnya lbmhirn, maka Nabi $ menynnggah

hal itu.

Mereka menyebutkan, bahwa telah dilaksanakan shalat gerhana

sebagaimana cara tersebut, sernentara matahari belum juga muncul

kembali (masih terhalang), maka tidak diulang shalahrya dengan cara

seperti itu. Namun sabda beliau, '-5,'. U,'.j,r(:l- u?- rf\6 |*i (maka
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hadalrlah lalian shalat dan M@lah hirrg hilarArua ap t/ang
manimp kaliarllmenunjuld<an kebalilan dari pendapat ini, karena dua

hal;

Pertama: Batrun ini adalah p€rintah mutlak shalat, bukan

sekadar shalat dengan cara lrang khrsus, dan mutlakqn shalat tems

berlaku hingga rnatahari terang kerrbali.

I(dtm JilG kita ngaatalon bahwa mal$udnya adalah shalat

dengan sifat tersebut, md€ kita bisa meniadikan tapal batas ini untuk

gabungan dua hal 1pkni shalat dan doa-, dan stafusnya sebagai tapal

batas untuk gabungan dua hal ini fidak serta merta menjadikan tapal

batas masing-masing dari keduanya secam sendiri-sendiri, maka doa itu

bisa dilalrsanakan mernbentang hingga tapal batas terang kernbali dari

sejak selesai shalat safu kali dengan cara khusus, dan menjadi tapal

batas unhrk s€rnuan!,a.

'ufur ;r:,":Uu ,iS q+br or, -i.xp * -t t I
$;itst ,k *, J;, j; *:r rl;\, * &r Jy, * ,),
iJtt ,ii'i ,tj")ti$"C ,8, ; ,i',itbfi ./61;*t
o:! ii - tlst jfifi ,E;'; - l1!r 7Vr ol, pt - ?ql
6?\t t?)t ,r,p i ;;*t Jr,G ,:sIJ ; - l*t\r gilt
'+i ,!u:,5rtl# $:r ,J:F i ,jr\t -ytSt ,r,y (, J,
y6 ,.,: )q'Pt) *fut"ol ,Jv i ,;1, ;ft rtt'.t A ,u.(lr

it trl\i c$ fi\,69 ,i$.r't pl ?i.g;ai, ,l'
il *-l'r, tt grr, qu dl ,:- ,ic'i ,t;1#3ti*, asiS's
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J oit- ! {?, ,:11*7 aXl t- ,^ll ;.;'rf ,i!* ;.;'of 1' ,,
iit'€SlrW'it#'fbf

l4g. Dari Aisyah 4, bahwa dia berhrtur, "Pemah terjadi

gerhana matahari pada masa Rasulullah $, maka Rasulullah '# pun

shalat bersama orang-orang. Beliau memanjangkan berdiri, kemudian

ruku dan memanjangkan ruku, kemudian berdiri dan mernanjangkan

berdiri -tapi lebih pendek dari berdiri yang pertama-, kemudian ruku

dan memanjangkan ruku -tapi lebih pendek dari .rk.rg pertiama-,

kernudian sujud dan mernanjangkan sujud. Kemudian pada rakaat

lainnya beliau melakukan seperti 5nng beliau lakukan pada rakaat

pertama, kemudian selesai, sementara matahari sudah terang kembali.

lalu beliau berkhutbah kepada orang-omng. Beliau memanjatkan puja

dan puji kepada Allah, kernudian bersabda, 'Saunggwhn5n mabhari

dan bulan adalah dua tanda di antan tanda-tanda kekuasaan Allah.

Kduan5m ddaHah mengalatni guhana l<arena meninggahSa seseoft,ng

dan tidak pula karena hidupryn seseoftng. Karena ifu jika kalian

menSml<sikan itu, mal<a bedoalah kepda Allah dan agunglanlah Dia,

sefia shdatlah dan bershadaqahhh.' Kernudian beliau bersabda, 'Wahai

umat Muhammad! Dqni Allah, tidak ada s@ftng pun gng lebih

cembunt daripda Allah manakala hantba-Nya 5ang laki-laki atau

hamba-N5a yang perempuzn berzina. Wahai umat Muhammad! Detni

Allah, l<alian mmgebhui aF gng aku ketahui, niscagn

kalian akan sdikit turtaow sedikit dan ban5ak menangis.'

Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Sehingga seluruhnSa menjadi

empat ruku' dan ernpat sujud."3ll

31e HR. Al Bukhari dengan lafazh ini. HR. Mr.slim, Abu Daud dan An-Nasa'i.

Dsebutkan di dalam AshShafuhsebab perkataan ini, lafazhnya: "Bahr,ya seorang
anak laki-laki Nabi $ -yang bemama hmhim- meninggal, lalu orang-omng

mengatakan demikian." AI Khaththabi berkata, "Kaum jahiliyah dahulu mq,akini
bahwa terjadinya gerhana karena teriadinya perubahan di bumi, Spitu berupa
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Penplasan:

Penrbahasan mengenai hadits ini dari beberapa sesi;

Pertama, Mengenai apa lrang terkait dengan lafazh Ul.lit
bagi rnatahari dan pelalsarnan shalat ini secara beriarna'ah, telah

dikernukakan.

Kedna, Redal$i i$it jr-tti lBelbu manmnfingkan bqdbl),

lorni tdak menernukan . Mereka menyebutkan, bahwa itu

sekitar (selama bacaan) surah Al Baqarah berdasarkan hadits lainnya

mengenai ini. Rdaksi eflt JVl6 @* mannnrtngt<an rukll, kami juga

tidak menernukan batasannya. Para sahabat AqrSpfi'i menyebutkan,

bahun itu sekitar (selarna bacaan)seratus a5at. Sernentara selain mereka

tidak menetapkan batasan kecuali selarna tidak mernberatkan bagr !,ang

berrnakmum di belakangnya.

Redaksi Jllir.qrit'o2i fs.igir J66 i6 ii lkqnudian Miri
dan mananjangkan Miri, bpi lebk pendek dad bediri gng pqlamal

menunjukkan bahwa sunnahnya shalat ini adalah lebih pendeknp

mkaat kedtn daripada rakaat pertama. Telah dikernulokan pendapat

orang yang menganjurkan itu di sernua shalat. Tampaknya sebabnya

adalah, bahwa sernangat di mkaat pertama lebih banSnk, maka

cocokryn dengan meringankan pada mkaat kedu unfuk menghindari

kejemuan. Para ahli fikih sama sependapat adanya bacaan Al Qur'an
pada mkaat kedua ini -lrakni mereka yang mengatakan cara ini di dalam

shalat gerhana-, dan mayoritas mereka mengatakan pernbacaan Al
Faatihah padanya, kecuali sebagian sahabat Malik, tampaknya dia

mernandang hanya mkaat png ditambah rukungn, sedangkan dalam

kernatian atau marabahaya. I\,taka Nabi C menrberitahukan bahwa ihr adalah

keyakinan 1nng bathil." Di dahm riwayat lbnu Hibban disebutkan: "[alu kaum
phudi menuduhnya sebagai kedustaan, dan mereka membunyikan lonceng, serta

mengatakan, 'Dia telah menydhtr bulan.'"
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satu rakaat AI Fatihahnya tidak berbilang. Ini memang bisa disimpulkan

dari haditsnya sebagaimana yang nanti akan kami jelaskan pada

topiknya.

Ketiga' Redaksi sizJJrt JtJll'J+r'i (kernudian sujud dan

mernanjangkan sujudt menunjukkan panjangnya sujud di dalam shalat

ini. Zhahim5n ma&hab AsySyafi'i, bahwa tidak mernanjangkan sujud di

dalamnya. Sementara Syaikh Abu Ishaq Asy-syairazi menyebutkan dari

Abu Al Abbas bin Suraij, bahwa beliau memanjangkan sujud

sebagaimana memanjangkan ruku. Kemudian dia berkata, "Ifu tidak

dianggap, karenb Asy-Syafi'i tidak menyebutkan ifu, dan tidak ada

nukilannyra di dalam suatu khabar pun. Seandainya beliau

memanjangkan, tentu ada nukilannya, sebagaimana halnya mengenai

bacaan (saat berdiri)dan ruku."

Kami katakan: Bahkan itu dinukil di dalam sejumlah khabar, di

antamnya: Hadits Aiq/ah * ini, dan disebutkan juga di dalam haditsnya

dari Aisyah, bahwa dia berkata 'd:*l $#'rAt 6 @eliau tidak

pemah sujud yang lebih panjang daripada sujud ini). Tentang panjang

sujud ini dinukil juga di dalam hadits Abu Musa dan Jabir bin AMullah.

Keempat: Redaksi jlti 5i1r ,t ,yt W *yt ytlt 4 ;a'j
lKemudian pada ralaat kdua beliau melakul<an seperti yang beliau

lakul<an pada rakaat p*lama). Sebelumnya mengenai rakaat pertama

Aisyah menyebutkan, bahwa berdirinya yang kedua lebih pendek

daripada berdiri yang pertama, dan bahwa ruku yang keduanya lebih

pendek daripada ruku yang pertama. Konotasi perbandingan ini, bahwa

berdiri 5nng kedua lebih pendek daripada berdiri yang pertama, dan

nrku yang kedua lebih pendek daripada ruku yang pertama, akan tetapi,

apakah yang dimaksud dengan berdiri yang pertama adalah berdiri

pertama dari rakaat pertama, atau berdiri pertama pada rakaat kedua?

Demikian juga ruku, jika kita katakan: lebih pendek daripada yang

pertama, apakah maksudnya ruku pertama dari rakaat pertama, atau
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nrku pertama dari rakaat kedua? Mereka telah membicarakan ini, dan

yarry mjih, bahwa yang dimaksud dengan berdiri yang pertama adalah

yang potama dari rakaat Lu6*,320 dan yang dirrnksud dengan ruku

yang pertama adalah juga png p€rhrna dari rakaat kedua, jadi setiap

berdiri dan ruku lebih pendek dari 3nng sebelumnln

Kelima, Redal$i # ,j/"t?t:u;,i;Ar'iti (Ialu betiau

bqkhutbh kepda omtgomng. Eleliau mannnjatlwt puja dan puji

kepda Hlan, ini jdas menunjukkan bahwa shalat gerhana ada

khutbahnya. Sernentara Malik dan Abu Hanifah tidak mernandang itu.

Sebagian pengikut Malik mengatakan, "Tidak ada khutbah, akan tetapi

imam menghadap ke arah mereka (para rnakmum) dan mernberi

peringatan kepada metreka." Pendapat ini menyelisihi zhahimya hadits

in1 apalag setelah jelas bahun beliau merrulainyra dengan yang bisa

beliau mulai di dalam khutbah, 5nitu mernanjatkan puia dan puji kepada

Allah. Sementara apa lang disebutkan dalam menyelisihi zhahimya ini

adalah lernah, seperti ucapan mereka: bahrala maksud dari

pernberritahuan, bahwa matahari dan bulan terrnasuk di antara tanda-

tanda kekuasaan Allah, yang rnana keduanya tidak mengalami gerhana

karena kernatian seseorang dan tidak pula karena hidupnya ses@ftmg,

adalah sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa

terjadinya gerhana saat itu karena meninggalnyra hrahim (putera beliau

S). Ou" pernberitahuan tentang surga dan neraka yang beliau lihat (di

32o D dalam naskah gr disebutkan sebagai berilnrt: tni terlalu jauh dan meqlelisihi

zhahimlra, karena yang difaharni dari ucapannya , ,i J-i u 1i.2 ,s}\i y4, ,) ,yti
j5\iff1(Dan fua nl<a'at taimW betau mdafulan sepertt grg Miau lalrul<an

pda ralabt perbmal, bahwa AiqBh tidak menccritakan sifatrf kecuali

menrbandingkannya dengan raka'at p€rtama, dan bahrrn dia telatt lenglop
menceritakan mayorihs ralo'at p€rtama, rnaka ketka beralih pada
penceritaan raka'at kedrn Alstnh merApbutkanngaa hanya dengan

m€ny€rupakannya. Karena itu, yang rafih, bahwa yang dimalrsud dengan berdiri

!,ar1, p€rtarna adalah Spng p€rtama pada raka'at p€rtama, dan ruku jr.lga

demkian. Wallahu a'hn.
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dalam shalat ini), ini adalah kekhususan bagi beliau. Kami memandang

lemahnya pendapat ini, karena maksud-maksud khutbah tidak terbatas

hanya pada sesuafu tertenfu setelah terpenuhinya syarat-syaratnya, yaitu

pemanjatan pujaan dan pujiaan kepada Allah, serta pemberian

wejangan. Sebagian hal-hal ini terkadang termasuk di dalam maksud-

maksudnya, seperti penyebutan surga dan neraka, dan bahwa keduanya

juga termasuk di antam tanda-tanda Allah, bahkan itu juga

pasti adanya

Keenam' Redaksi $:t'*s1 ,rj*5 a5fir,3lr r/36 e!:$y
(Karena itu jika kalian man5aksikan itu, maka berdoalah kepada Allah

dan agungkanlah Dia, sqta shalatlah dan bershadaqahlahl. Para ahli

fikih berbeda pendapat mengenai wakfu shalat gerhana. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa waktunya semenjak dibolehkannya shalat nafilah

hingga tergelincimya matahari, demikian madzhab Malik atau

para sahabatrya. Pendapat lain menyebutkan: hingga setelah shalat

fuhar. Ini juga pendapat ai dalam madzhab ini. Pendapat lain

menyebutkan: sernua waktu di siang hari, dernikian madzhab Asy-Syaf i,

dan dia'berdalih dengan hadits ini, karena beliau memerintahkan itu

apabila terlihat peristiwa ifu, dan ini bersif-at umurn mencakup sernua

waktu. Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya shadaqah k€fika

terjadinya peristiwa yang menimbulkan ketakutan untuk mencegah

terjadinya malapetaka yang dikhawatirkan

Ketuiuh: Redaksi '^31 n!'t( ,llt?'n!- of b !, n pl sI 6 u'

(b'dak ada somng pun Wng lebih cqnburu daripda Allah manal<ala

hamba-Nyn yang lakiJaki atau hanba-N5n gng perempuan beninal.

Orang-orang yang mensucikan Allah dari karakter-karakter baru dan

penyerupaan dengan pam makhluk seperti antara dua orang, akan diam

tidak menakwilkannya, atau akan menals.rilkan bahwa maksudnya

adalah sangat melarang dan melindungi dari sesuafu. Karena yang

cernburu atas sesuatu artinya melarangnya dan melindun$nya dari ifu.
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Jadi larangan dan perlindungan ifu termasuk kelaziman cemburu, maka

digunakanlah latazh'9 $Jt (celrrburu) padanya sebagai kiasan kelaziman.

Atau dengan penakwilan-penalnrilan lainnya yang sesuai dengan bahasa

orang fuab. Masalah ada dan tidaknya penakwilan dalam hal ini adalah

dekat bagi yang mengakui kecusian, karena itu adalah hukum syar'i,

yakni boleh dan tidakn5n. Dan bisa disimpulkan sebagaimana hukum-

hukum lainnya, kecuali bila seseomng menyatakan, bahwa hukum ini

telah ditetapkan secara mutawatir dari pernbuat qBri'at -maksudnya

larangan menakr,vilkan- dengan penetapan yang pasti (qath'lt- Maka

menentangnya saat itu berhadapan dengan larangan yang sudah jelas,

dan sebagian penentangannlra bisa mengarah kepada pendustaan 5nng

buruk.

Kedelapan: Redaksi *16 otJii | lri lDqni Allah,

sandainSa lalian mengebhui aF lang aku ketahui...dst) menunjukkan

kuatrya indikasi pembangkitan rasa takut, dan kuatryra mernberikan

msa takut dalam pernberian nasihat, karena adanya kesan keringanan

sehingga hal . ini bisa menyebabkan toleransi jiwa terhadap

kesinambungan syahwat yang menerap padanya, dan ifu adalah

penyakit yang berbahaya, sedangkan tabib yang cerdas bisa

mengatasinya dengan kebalikannya, bukan dengan yang menambah

keparahannya.

Kesembilan: Perkataannya di dalam lafazh lainnya: '$l-#'!-tl
g|rl",i'eJi 

"vgi 
$elzingga manjadi empt ruku' dan

empt sujudl,lafazh bU?1 maksudnln adalah jumlah ruku. Di bagan

lain disebutkan, |-ik:u.j tai dalam dua rakaat). Inilah yang kami

isyaratkan, bahwa ini sebagai pedoman dari kalangan para sahabat

Malik yang mengatakan, bahwa beliau tidak membaca Al Faatihah

setelah ruku yang kedua, karena di sini digunakan lafazh .iiiiJ lauu

ralraat) untuk shalat ni. Wallahu a'lant.
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;.t ; ,Jtt * hr of r'e"*\t ;; oj v - t o.

.H-:,vjiui .pi *h, ,k yt );r pY: &'nJilr
eH, # )i,\i; ,1u; .:".-nt J ,P ,!at ttk'of
??"q)r';.,jr rW' s{^'ot,io'i ,A y,* ,;.U'^el:ri

+J\e:-W;'frt',#, .y4,ri )-l ?'./.Lk,t ,l,Fi

.e.,r;J,t ,rj y,G\: y, i> dtyyu t:;, W Sl, sv ,i;r}
150. Dari Abu Musa Al fuy'ari rg, dia berkata, "Pernah terjadi

gerhana matahari pada masa Rasulullah $, maka beliau berdiri dengan

terkejut karena khawatir terjadi kiamat, hingga beliau datang ke masjid,

lalu berdiri dan melakukan shalat dengan melamakan berdiri, ruku dan

sujud. Aku tidak pernah melihat beliau melakukan itu di dalam

shalatnya. Kemudain beliau bersabda, 'saungguhnSm tanda-tanda gng
dikinmkan oleh Altah 'A.m um Jalla ini bukan l<arena meninggah5a

s6@ft,n9 dan bukan pula larana hidupn5n sqeorzng. Al<an tebpi
Allah mengirimkann5a untuk mqakuti pm hanba-Ng daganng.
I{arena ifu jika kalian melihat sauatu darinSa, mal<a sqemlah berdkir
(kgat) kepada Allah, be,rdm kepada-Nya dan memohon amptnan-

Nia.'"321

Penjelasan:

Penggr.rnaan lafazh \Jiit untuk matahari sebagaimana yang

telah dikemukakan. Redal$i t, '.,Jt ok'ot,PJ-bi @engan terkejut

karena l<hawatir terjadi kiamati mengisyaratkan kepada apa yang telah

321 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini. HR. Muslim dan An-Nasa'i.
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kami sebutkan tentang terus menerunln mernperhatikan perbuatan

Allah, dan melepaskan sebabsebab alami dari dampak dan akibatrSn.

Hadits ini menunjukkan bolehnSn mernberitahukan dugaan yang

muncul setelah menyaksikan realitas yang terjadi, yang mana dia

mengatakan,'lbtlJr'o{J'ol e4 6l (dangan taleiut 2arena l<hawatir

tqiadi kiamaf, padahal boleh jadi terkejutrya beliau bukan karena

kekhawatiran itu, dan mungkin karena hal lainnya, sebagaimana beliau

S p"-ah mengkhawatirkan angin (yang saat itu berhembus kencang),

beliau khawatir itu seperti angin yang pernah menimpa kaum 'Ad. Tidak

ada berita dari Nabi $ bahwa itu 5nng menjadi sebab kekhawatiran

beliau.

Redaksi )il,r gii: F J:;bV getusai berdii, ruku dan sujud

Wng Fling pnjanQ menunjukkan dipanjangkannya sujud di dalam

shalat ini, dan ini yang telah kami kernukakan bahwa Abu Musa

meriwayatkannya. Hadits hi juga menunjukkan bahwa sunnahnya shalat

gerhana dilakukan di masjid, dan inilah yang masyhur dari para ulama.

Sebagian sahabat malik mengatakan di antara masjid dan tanah lapang,

tutmun yang benar lagi rnasyhur adalah png pertama (di rnasjid).

Karena shalat ini berakhir dengan terang kembalinya matahari, dan itu

menunfut unfuk mengetahui dan mernperhatikan kondisi terangnya

matahari, maka seandainya pelaksanaan di masjid bdak rajih, tenht
pelaksanaan di tempat terbuka adalah lebih utama, karena di ternpat ifu

lebih mudah untuk mengetahui kondisi terang dan tidaknya matahari.

lain dari ifu, penundaan pelaksaannya dikhawatirkan terluputkan

pelaksaannya, yaifu matahari keburu terang kernbali sebelum orang-

orang berkumpul dan keluar (untuk melaksanakannnya).

Tadi telah dikemukakan pembahasan mengenai sabda beliau, 1

,l.Q.li 9t yts,gti;,;- lKduany tidak mangatami gerhana l<arena

s6@rzng dan b;dak pula karena hidupnSa sesamtry),
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r lr,."it.. .l ii,r.i ' i , '

dan bahwa ini sebagai sanggahan terhadap orang yang meyakni
r.l.'a, .,,::{j I ii.:.

demikian.
:'. it.;, :1. ;ii::.r,
, Sabda beliau, ,iiLt (maka sqemlah mengisyaratkan untuk

,j r:i -l ljil ; j

langqyns mgl.ekqanakan apa lrang diperintahkan, dan peringatan untuk

keAbali kepada Allah Ta'ala dengan berdoa dan istighfar ketika
i.r' -] r'- " ,-:=-,,

terjadir-rya hal-hal menakutkan. Dan juga mengislraratkan, bahwa dosa-
i ... .:'

dosa adalah sebab malapetaka dan siksa Snng disegerakan, dan bahwa
. .... .' ';

irgg,l,hr {.3n taubat adalah sebab dosa, Snng dengan itu

d{l.-ar-ryha{r, lrilangn* hal-hal 5nng menakutkan itu.
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BAB ISTISQA'

ii; iur ,rrr'c:r:":, fG i N *. l' * * -to!
,i:l;- g, jt'ei,GW- & r:)rbt ;*'u,tt77 ,,lv

Jt y et .;i,ju 4'b ,;5s, Jt" "i ,loir:,, ,l?:
.i*tt

151. Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini, dia berkata,

"Nabi $ keluar untuk memohon hujan. lalu beliau menghadap ke amh

kiblat memanjatkan doa, dan beliau merubah posisi sorbannya,

kemudian shalat dua rakaat dengan menyaringkan bacaan padanya."

Disebutkan di dalam lafazh lainnya: "ke ternpat r5u1u1."322

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan dianlurkannya shalat untuk memohon

hujan, demikian madzhab Jumhur ahli fikih. Sementara menurut Abu

Hanifah: Tidak dilakukan shalat untuk memohon hujan, tapi dengan

berdoa. Sementam para sahabatrya menyelisihinya, dan mereka

sependapat dengan jama'ah, dan mereka berkata, "Dilakukan shalat dua

rakaat secara berjama'ah untuk hal itu." Abu Hanifah berdalih dengan

permohonan hujan yang dilakukan Nabi $ di atas mimbar pada hari J

um'at, dan beliau tidak melakukan shalat untuk memohon hujan.

322 HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat. HR. Mr.rslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-
Tirmidd dan hnu Majrfi.
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Mereka berkata, "Seandainya itu sunnah, tentu beliau tidak

meninggalkannya."

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa sunnahnya istisqa'

(memohon hujan) adalah keluar ke tempat shalat (Udak di masjid).

Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya merubah posisi

serban di dalam ibadah ini. Sementam Abu Hanifah menyelisihi ini.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa sebab pengubahan posisi ifu
adalah optimis dengan terjadingn perubahan kondisi. Orang yang

membela pendapat Abu Hanifah mengatakan, bahwa beliau merubah

posisi sorbannya'ifu agar tidak jatuh ketika beliau mengangkat'tangan

saat berdoa, atau mengetahui dari wahyu tentang penrbahan kondisi

ketika merubah sortannSn.

Kami katakan: Merubah posisi serban dari safu posisi ke posisi

lainnya, atau membaliknya dari posisi luar ke posisi dalam: tidak

memantapkan posisinya di atas bahu. Bahkan kondisi apa pun yang

memantapkan atau tidak mernantapkan posisi di salah satu letaknya,

maka itu terdapat pada posisi lainnya, walaupun pada kondisi itu bisa

saja jatuh (melorot), sehingga memungkinkan unfuk memantapkannya

tanpa harus membaliknya. Asalnya adalah tidak adanya penurunan

wahyu dengan berubahnya kondisi ketika dirubahnya posisi sorban,

namun mengikuti perbuatan Rasulullah $ adalah lebih utama daripada

meninggalkannya karena karena asumsi yang khsuus, di samping

diketahui di dalam syari'at tentang lebih disukainya optimisme.

Hadits ini juga menunjukkan didahulukannya doa daripada

shalat, dan tidak disebutkan se@ra jelas mengenai lafazh Lhutbah.

Menurut Malik dan Asy-Syafi'i, khutbahnya setelah shalat, dan mengenai

ini ada hadits Abu Hurairah yang menunjukkan dsm1ld...323

323 HR. Ahmad bin Hanbal dan hnu Majah dengan lafazh: "Pada suatu Nabiyullah

$ keluar unfuk memohon hujan, lalu beliau shalat dua raka'at berasma kami

tanpa adzan dan tanpa iqamah, kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada
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Hadits ini juga menunjukkan menghadap kiblat ketika berdoa,

secara muflak.

Hadits ini juga menunjukkan dinyaringkan bacaan di dalam

shalat ini, dan pengubahan posisi serban yang disebutkan di dalam

hadits ini, untuk mencapai ifu cukup dengan tindakan ynng bisa disebut

demikian, yaitu sekadar membalik dari kanan ke kiri. Wallahu a'lam.

karni ... dst." Mengenai ini ada juga riwayat dari Anas dan Abdullah bin Zaid yang

HR. Ahrud: "Bahwa beliau memulai dengan shalat sebelum hhutbah."

Sementara riwayrat dari Ibnu Abbas dan Ais!,ah png dikelurakan oleh Abu Daud:

"Bahun beliau memulai dengan khutbah sebelum shalat."

Je,,*)t ,trt)L:rLl {J-bt or, #! i ,"1 * -t oy

y:); bt * it ,Sr"r: ,rtLi;it )t:''i: ok *r:.; y,:5t i\
'"€ ,*S p, {"\, ,}* }nr Jyrfuv |fu- Co *t
j*'rtt 1\u;Ir ',-adtr,ir;trr '.Ai, ,!t ;;1 ri- :Jv

'r-ii:t :JLi I ;" ej ,:)r\t -* ^t 
Jy, ei ,iG l*)

a,rfut Grs;6 {?:ltJ$iv .qf'dt ,qi"dt ,qf
'U 

"Aht 
:)v ,$ \: *.'U * ,yJ t# 63 ,-*i \j qrL1"

,Jv ,o:j-f i'-,FtiAr:al;6i .O):t Sg tt; ^ttil

d 7Qr u;',y 
"P; .V;'"i,iG,*' :Pt G-l) 6 Ni3 >\3

,urJr'+\:- t'u'&} ;f itt,,t.a ^lr J;r, ,{;!t -^;J,^:r

,j', I st L'.Wttt j ,i,t;\t'.SJI rlnt S-, c- :Jtd ,Gti'^i#-tr

F, y'\t ;* )t Jh ej ,ie ,& qsJ-'cti'^i:r 7;u
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)hr 7,itt th' * d, ,*'t, cJ? iiirr 'jd d ;"
i, ,#t G d g?t |.Aili :Ju ,vAt *..6s y-i:\t

.er\iy 
' 

ju ,S\\r ,Vlt ,Ll :rts;;'i'fi Ul:, ,eL-*

152. Dari Anas bin Malik rg: "Bahwasanya ada seoftmg laki-laki

masuk masiid pada hari Jum'at dari pintu yang menuju Dar Al Qadha',
sernentara Rasulullah $ sedang berdiri menyampaikan khuthbah, lalu

dia menghadap Rasulullah $ sambil berdiri, kemudian berkata, 'Wahai

Rasulullah, telah,binasa banyak harta dan telah terputus banyak jalan,

karena itu berdoalah kepada Allah Ta'ala agar menurunkan hujan

kepada kita.' lalu Rasulullah * mengangkat kedua tangannya

kemudian berdoa,'Allaahumma aghitsnaa, allaahumma aghitsnaa,

allaahumma aghitsnaa.' (Ya Allah, cumhilah l<ami hujan. Ya Allah,

curahilah l<ami hujan. Ya Allah, cumhilah kani hujar)." Anas

melanjutkan, "Demi Allah, saat itu kami tidak melihat di langit ada awan

mendung dan tidak pula pecahan awan, sernentara antara lokasi kami

dan bukit Sala' tidak terdapat rumah atau pun pernukiman. [-alu tiba-

tiba muncullah awan mendung dari belakangnya seperti tameng. lalu
tatkala berada di tengah langit, awan ifu menyebar kemudian turunlah

hujan. Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama sepekan.

Kenrudian masuklah seorang laki-laki dari pintu tersebut pada Jum'at
berikutrl,ra, sernentam Rasulullah & juga sedang berdiri m€nyampaikan

hhuthbah kepada orang-orang, lalu dia menghadap beliau sambilberdiri,

lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, telah binasa banyak harta dan telah

terputus banyak jalan. Karena ifu, berdoalah kepada Allah agar

menahannya dari kami.' lalu Rasulullah S mengangkat kedua

tangannnya kemudian berdoa, 'Nlaahuururn hawaalainaa wa laa

'alainaa. Allaahumma 'alal aalaami umzh zhanabi un buthuunil audijati

wa manaabitisy stnjari.' (Ya Allah, hujanilah di sekitar kami, jangan ke

atas l<ani. Ya Allah, bqilah huian ke datann ttutggi, anak-anak bukit,
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perut-pqut lernfuh dan tempt-ternpt turnbuhnSa pepohonanl. Maka

hujan pun berhenti, lalu kami keluar berjalan di bawah sinar matahari."

Slrarik bed<ata, "[-alu aku tanyakan kepada Anas bin Malik, 'Apakah

laki{aki itu adalah omng yang pertama itu?'Anas menjawab, 'Aku tidak

tahu."'

Pengarang rahimahullah berkata, ",42h-Ztama6 adalah gunung-

gunung kecil (perbukitan7."324

Penielasan:

Hadits 5nng kami iqBratkan ini dUadikan dalil oleh Abu Hanifah

ddam fidak dilaksanakannyra shalat untuk memohon hujan.

Sedangkan hadits yang menunjukkan dilaksanakannya shalat itu dan

penganjurannya, fidak menafikan terjadinya doa dalam kondisi lainnya,

dan yang teriadi di dalam shalat Jum'at ini hanya benrpa doa. Hal ini

disyari'atkan bilamana diperlukan, dan 6dak menafikan disyari'atkann5ra

pelaksarnan shalakrp dalarn kondisi lainnln, !,aitu ketika kondisin3n

sangat mernbuhrhkan

Di dalam hadits ini terkandung sahh satu tanda kenabian, yaifu

Allah Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah S se@ra langsung atau

bersamaan dengan doa itu. Yang dimaksud dengan irTli harta)di sini

adalah harta yang berupa binatang, karena harta inilah yang

324 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini. Driwayatkan juga oletr Muslim, Abu Daud dan

fur-Nasa'i. Disebut Dar Al Qadha', karena rumah itu dijual untuk melunasi

hutang Umar 4$ yarg diryntakannya atas dirinSra, dan dia wasiatkan kepada

anaknSra, Abdullah, agar menir.ral harhnya yrang ada di dalamryla. Jika harta ihl
masih kurang, maka dia memtnta banhnn kepada Bani Adi, kemudtan kepada

hartanyla dengan hutan, kernudlan membayar Harganya dua puluh

delapan ribu. Dan karena itu disebut daar qadha' dain Umar (rumah pelunasan

hutang Umar). Kemudian mereka meringkasnp dengan mengatakan: daar

qadha' (rumah pelunasan), fitu rumahnya Marwan.
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terpenganrh langsung oleh tidak adan5n hujan, beda halnya dengan

harta-harta yang benrpa benda rnati. J3l adalah 'O:J,0alan),

terputusnp jalan bisa karena tidak adanya air yang biasa didatangi oleh

pam musafir, dan bisa juga karena kesibukan manusia narnun tanahnya

tedalu kering/g€rsang untuk dipijak (dijadikan jalanan).

Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannyn mengangkat tangan

ketika doa istisqa' (memohon hujan). Ada juga yang menganjurkannln

pada semua doa, dan ada juga yang tidak, berdasarkan hadits dari Anas

yang zhahimyra menunjukkan tidak umumnya mengangkat tangan di

selain doa istisqa''. Di dalam hadits lainnya disebutkan pengerualian di

tiga moment, di antamnya: saat doa istisqa' dan ketika melihat Ka'bah.

Hal ini ditalnrrilkan, bahwa maksudnya mengangkat secaftr sempurna

pada moment-moment ini, sedangkan di selain itu pengangkatan tangan

tidak setinggi ini, berdasarkan dalil Snng shahih dari Nabi $ tentang

mengangkat tangan di selian moment-moment tersebut. Guru kami, Abu

Muhammad AI Mundzin mhimahullah telah mengarEng sebuah juz

mengenai ini, dan aku pernah membacakannya kepadanya

Lp, adalah Ol;X'qG:' (awan yang terpecah-pecah), dan

tjpt adalah bentuk tunggalnya (satuannyra; pecahan awan). Dari situ

terdapat ungkapan /Y;r rJLFr, yakni mencukur sebagian rambut

kepala anak kecil dan membiarkan sebagian lainnya. ifi adalah sebuah

gunung di Madinah.

Redaksi ,t:t't2 #.'ry P-" UJ V?;.6i ganenbm antam lol<asi

lami dan bukit &la' fr:dak tudapt runnh atau pun pemukiman)

menegaskan kalimat: *,f t ?gA 6 t#r d aj t: lsaat itu kami

tidak melihat di langit ada awan mendung dan tidak pula peahan

atmnl, karena dia memberitahukan bahwa ada aunn muniul dari balik

bukit Sala'. Seandainp ada penghalang di antam lokasi mereka dan

bukit itu, maka bisa dimungkinlen tadinSn terdapat pecahan awan di
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sana, narnun di antara mereka dan penglihatan mereka pada awan ifu di

bukit Sala' tidak ada penghalang yang benrpa bangunan ataupun

lainnya.

Redaksi ttj';At 6-l:)t (kami tidak metihat matahari selama

sepekanl yakni selama satu Jum'at (safu pekan). Hal ini telah dijelaskan

di dalam riwayat lainnya.

Perkataannya mengenai Jum'at berikutrya: iryli 'r:SJh ftelah

binasa banpk hartal, yakni karena hujan. Ini menunjukkan

dianjurkannya berdoa agar Allah menghentikan bahaya hujan,

sebagaimana dianjurkannya berdoa agar difurunkannya hujan ketika

lama tidak furun hujan, karena semuanya ftila terus-terusan) bisa

menimbulkan bahaya.

irili adalah jarnak duri ff, seperti kata 6(}f jamak dari !6.
Sedangkan ijliiamak i,St, seperti kata LJ jamak dari iu{.
Sementara iriliaaafan jamak duri Ff, seperti kata 39 jamak dari J*.
Sedangkan t'{i aan irsili adalah jarnak aari iili. Yaitu tanah yang

tinggi (dataran tinggi). LriLJr adalah jamak dan"eP (atau ?r9) -dengan

fatlnh atau kasmh pada zhaa ', dan kasrah pada raa '-, yaitu gunung

kecil.

Redal$i jtJlt p;tiijl.:-l\\i gkt @orrt-pqut letnbh dan

tempat-tmtpat fumbuhng pepohonan), perrnohonan unfuk

mendatangkan mafaat dan mencegah madharat. Redaksi *f .'p*j Afj
jlt 

Ualu l<ani keluar bajalan di bawah sinar mabhar), ini tanda

lainqn dari tanda-tanda kenabian dalam meminta penghentian hujan,

sebagaimana dalam merninta hujan yang sebelumnya. Wallahu a'lam.
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BAB SHAIAT KHAUF

i$ t*eb ?nt of t *&it c;'# c, i' * f - t or

c-6 * c ),llti*'rt, *\t,)b lt,si, s; &
all,'-.t..,
r-, ,- ) a,, r{urJi JiAr y,r.r!^;:.Gi',loa:":,G Aut
,1-k, o:4at *4 ,ikr'g, jI' ,ir7\rie , ,t;',

ac
.a.d 

_,1

153. Dari AMullah bin Umar bin Khaththab 16, dia bertutur,

"Rasulullah $ melaksanakan shalat l<hauf pada sebagian harinya. Lalu

safu kelompok berdiri bersamanya sementara sekelompok lainnya

menghadap ke arah musuh. Lalu beliau shalat safu rakaat bersama

orcng-orang yang bersamanya, kemudian mereka beranjak dan

(kelompok) 3png lai4nya datang, lalu beliau shalat satu rakaat bersama

mereka. lalu kedua kelompok ifu menyelesailon safu mkaat safu

,uLu1.1325

Penjelasan:

Jumhur ulama berpendapat tetap berlakunya hukum shalat

khauf di zaman kita ini sebagaimana gnng pemah dilaksanakan oleh
Nabi $ pada masa beliau. Ada pendapat gnng dinukil dari Abu Yusuf

32s HR. Al Bukhari dengan lafaztr yang berbeda-beda. HR. Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i dan At-Tinntdd.
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yang menyelisihi ini, karena dia menyimpulkan dari firman Allah

Ta'ah,@ 6. i365 "Dan apabila latnu berada di tengah'tengah

merel<a (sahababnu..." (Qs.An-Nisaa' [4], L02), karena ini

menunjukkan pengkhususannya dengan keberadaan beliau di tengah

mereka. Hal ini ditegaskan oleh kenyataan, bahwa ini adalah shalat yang

tidak seperti biasanya, dan terdapat gerakangerakan yang menafikan.

Maka bisa jadi toleransi dalam hal ini karena kepemimpinan Rasulullah

$. Sementara jumhur berdalih untuk madzhab mereka dengan dalil

mengikuti Rasulullah $, sedangkan bentuk penyelisihan (camnya yang

tidak biasa) itu adalah karena kondisi damrat, dan itu terdapat juga

setelah ketiadaan Rasulullah $, sebagaimana terdapat pada masa

beliau. Kemudian dari itu, kondisi darurat itu tetap menunfut agar

pelaksanaan shalat tidak keluar dari waktunya, ini berarti menunfut

pelaksanaannya dengan cara yang menyelisihi kebiasaan secara muflak

-yakni pada masa Rasulullah $ dan setelahnya- dengan cara yang

pemah beliau lakukan. Ada beberapa riwayat dari beliau yang

menyebutkan beberapa cam berbeda dalam pelaksanaannya, hingga

lebih dari sepuluh cara. Di antara omng-orcmg ada yang membolehkan

semuanya, dan meyakini bahwa semuanya itu pemah dilakukan, dan itu

-jika memang valid bahwa itu peristiwa-peristiwa yang berbeda- adalah

pendapat yang memungkinkan. Di antara para ahli fikih ada yang me-

mjiltkan sebagian cara yang diriwayatkan itu. Abu Hanifah berpendapat

dengan hadits Ibnu Umar ini, hanya saja dia mengatakan, bahwa setelah

imam salam, kelompok yang pertama datang lagi ke ternpat imam, lalu

menyelesaikan shalafurya, kemudian beranjak, lalu datang kelompok

kedua, yaifu ke tempat imam, lalu menyelesaikan shalatnya, kemudian

beranjak. Tambahan ini diingkari darinya, dan dikatakan bahwa hal ini

tidak pemah disebutkan di dalam suatu hadits pun.

Asy-Syafi'i memilih riwayat Abu Shalih bin Khawwat dari orang

yang pemah melal<sanakan shalat l<haufbersama Nabi $. Para sahabat
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beliau sendiri meriwayatkan secara beragam. Jika dia shalat

sebagaimana riwaynt lbnu Umar, apakah shalafurya sah atau tidak? lalu
dikatakan, bahwa itu sah karena keshahihan riwayatrya, namun me-

mjilrl<an riwayat Shalih adalah lebih utama. Sementam Malik memjib
l<an cara !,ang disebutkan oleh Sahl bin Abu Hatsman lnng
diriwaptkannya darinya di dalam Al Muwaththa ' secara mauqul Darr

itu menyelisihi riwayat yang disebutkan di dalam kitab ini mengenai

salaryrnya imam, karena di dalamnya disebutkan: Bahwa imam salam,

sernentara kelompok kedua menyelesaikan setelah salamqn imam.

Ketilo sebagian ahli fikih memjilrkan sebagian riwayat atas

sebagian lainnya, mereka ditunfut meng€nrukakan sebab pen-tarjirlan

ifu. Maka terkadang mereka memjilrl<an karena kesesuaiannya dengan

zhahir Al Qur'an, terkadang karena banyaknya perawi yang

meriwayatkannya, terkadang karena sebagiannya maushul sementara

sebagian lainnlra mauquf, terkadang karena kesesuaiannya dengan ushul

di selain shalat ini, dan terkadang berdasarkan makna. Riwaynt yang

dipilih oleh Abu Hanifah ini sesmi dengan ushul, bahwa penyelesaikan

kedua kelornpok ifu setelah salamnln imam.

Adapun yang dipilih oleh AsySyafi'i, yaitu penyelesaian kedua

kelompok bersama-sama sebelum salamnya imam.

Sernentara 5nng dipilih oleh Malik, yaifu penyelesaian salah safu

saja dari kedm kelompok itu Snng sebelum salamnyn imam.
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154. Dari Yazid bin Ruman, dari Shalih bin Khawwat, dari

omng yang pemah melaksanakan shalat khauf bersama Rasulullah $
ketika perang Dzatur Riqa': "Ehhwa sekelompok berbaris bersama

beliau dan sekelompok lainnSn menghadap ke arah musuh, lalu beliau

shalat satu rakaat bersama kelompok yang bersamanya, kemudian

beliau berdiam dalam keadaan berdiri sementara kelompok tersebut

menyelesaikan shalat-sendiri, kemudian mereka beranjak, kemudian

mereka berbaris menghadap ke arah musuh. Selanjutnya datang

kelompok lainnya, lalu beliau bersama mereka safu rakaat yang tersisa

(dari shalatTya), kemudian beliau diam sambil duduk, sementara mereka

menyelesaikan sendiri-sendiri, kernudian beliau salam bersama mereka."

Orang yang pemah shalat khauf bersama Rasulullah #t itu

adalah Sahl Ibnu 66i 11u1r-u5.az6

326 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad

bin Hanbal. Dzahr Riqa' adalah p€rang Najed, dimana Nabi $ berjumpa dengan

sekumpulan pasukan dari Ghathafan, lalu mereka mengadakan kesepakatan dan

tidak terjadi pertempuran di antara mereka. Saat itu Nabi & shalat khauf

bersama para sahabatrya. Disebut Dzatur Riqa', karena kaki mereka le-cet-le*et

hingga membalut kaki mereka dengan kain. Pendapat lain menyebutkan: Karena

lokasi yang mereka datangi berwama-wami menyerupai ar-nqa' (brnbalari.

603IhkemulAhkam



PenJelasan:

Hadits ini yang dipilih oleh Aqrsrfi'i dalam shalat l<hauf bla
posisi musuh di selain arah kiblat. Konotasinyn: Bahwa imam menunlgu

kelompok kedtn sambil b€rdiri pada rakaat kedm. Dan ini berlaku pada

shalat 5rang diqashar, atau Srang drra mkaat pada asal syari'ahrya.

Adapun !,ang ernpat rakaat: Apakah imam menunggu sambil berdiri

pada rakaat ketiga, atau sebelum berdiri4n? Ada perbedaan pendapat

dikalangan pada ahli fildh dahm madzhab Malik. Bila dikatakan bahwa

imam m€nunggunya sebelum berdirinya, apakah kelompok pertama

menrisahkan diri'darinya sebelum taqrahhudnya setelah irnam bangkit

dari sujud, atau setelah tasyahhud? Para ahli fikih juga berbeda pendapat

mengenai ini. Di dalam hadits ini fidak ada lafazh yang menunjukkan

kepada salah saturya, tapi han5;a diambil dari cara penyimpulan darinp.

Konotasi hadits ini juga, bahwa kelompok pertama

menyempumakan sendiri, sernentara imam tetap di dalam shalatrya. Di

sini terdapat penyelisihan terhadap pokok-pokok di selain shalat ini, tapi

di sin terkandung tarjih dari segi makna, karena bila telah selesai dan

menghadap ke arah musuh, rnaka kelompok ini menghadapi musuh

dalam keadaan telah selesai dari kesibukan shalat, rnaka terpenuhilah

malsud dari shalat lrt aut yaifu penjagaan. Berdasarkan cam yang

dipilih oleh Abu Hanifah: dengan menghadapnya kelompok untuk

berjaga dalam kondisi di dalam shalat, rnalo tidak tercapai rnalsud dari

penjagaan, karena bisa saja terjadi serangan yang belupa pukulan,

tlrsukan dan sebagainya kefika masih di dalam shalat, yang mana hal-hal

itu menafikan shalat. Jika hal-hal ini terFdi pada caratadi, maka itu
terjadi di ltrar shalat, dan ini bukan yang diperingatkan.

Konotasi hadits ini juga, bahrrya kelompok kedra menyelesaikan

sendiri shalatrp sebelum selesainya imam. Dan mengenai ini seperti

ulasannyn seperti pada bagian yang pertama
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Konotasinya juga, bahwa imam diam hingga kelompok (kedua)

ini menyelesaikan sendiri dan salam. Ini yang dipilih oleh Asy-Syafi'i dan

salah satu pendapat di dalam madzhab Malik. Zhahimya madzhab Malik,

bahwa imam salam, sementara kelompok kedua menyelesaikan sendiri

setelah salamnya imam. Kemungkinan sebagian mereka menyatakan,

bahrm zhahimya AI Qur'an menunjukkan bahwa imam menunggu

mereka untuk salam bersama mereka, berdasarkan apa yang difahami

dari firman Allah Ta'ala@D.ffi 1341 Ualu hendaWah merela shalat

betmmamu. (Qs. An-Nisaa' 141: 1021, yakni sisa shalat yang masih

tersisa bagi imam. Bila imam salam bersama mereka, maka mereka

telah shalat bersamanya pada sisa shalatrya, dan bila imam salam

sebelum mereka, berarti mereka tidak shalat bersamanya pada sisa

shalatrya, karena salam mempakan bagian dari sisa tersebut. Tapi

pernaknaan ini fidak cukup kuat.

Orang yang memandang bahwa salam bukan bagian dari shalat

mengaitkan pandangannya dengan lafazh perawi, yang rnana perawi

mengatakan ,'dJi. ,;$ a;{1r'f9r.r$ Uatu beliau bercama merd<a satu

rakaat 5ang tercisa (dari shalatnya), dia menyatakan mereka shalat

bersamangn unfuk apa yang disebut sebagai rakaat. Kemudian

selanjutrya disebutkan dengan lafazh: 'e'j 
fi:,/itl.riiti ,il.e 4'j

1, (kemudian bdiau diam sambil duduk, sementara mereka

menyelesailan sendiri-sendiri, kemudian beliau salam bersama mereka),

dia menyatakan apa yang disebut "salam" terpisah dari apa yang disebut

"raka'at". Namun pandangan ini lernah, dan yang lebih kuat darinya

dalam menunjukkan adalah apa yang menunjukkan bahwa salam

termasuk bagian dari shalat. Sedangkan mengamalkan dengan dalilyang

lebih kuat di antara dua dalil adalah suatu kemeshan. Wallahu a'lam.
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155. Dari Jabir bin Abdullah Al Anshari {b, dia berkata, "Aku

mengikuti shalat khauf bersama Rasulullah *. Kami membentuk dua

baris di belakang Rasulullah $, sementam musuh berada di antara kami

dan kiblat. Nabi $ bertakbir dan kami pun bertakbir semua, kernudian

beliau ruku dan kami setnua pun nrku semua, kemudian beliau

mengangkat kepalan5n dari ruku dan kami sernutr pun mengangkat
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kepala, kemudian beliau menyungkur sujud diikuti barisan yang

seletahnya (barisan depan), sedangkan barisan yang belakang tetap

berdiri menghadap ke arah mdsuh. Tatkala Nabi $ dan berisan depan

telah selqsai sujud, dan barisan di belakang beliau (barisan pertama)telah

berdiri, barulah barisan belakang (barisan kedua) menyrungkur sujud, lalu

berdiri. Kemudian barisan yrang belakang maju ke depan dan barisan

yang di depan mundur ke belakang. Kernudian Nabi $ ruku, dan kami

sernua pun mku, kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan

kami semua pun mengangkat kepala. Kemudian beliau manyungkur

sujud bersama barisan yang dibelakangnya -yang sebelumnya berada di

belakang pada rakaat pertama-, sementara barisan belakang tetap

berdiri menghadap ke arah musuh. Tatkala Nabi S bersama barisan

yang di belakangnya (yakni barisan depan) telah selesai sujud, barulah

barisan yang di belakang menyungkur unfuk sujud, lalu sujud. Kemudian

Nabi # salam dan kami sernua pun salam." Jabir berkata,

"Sebagaimana yang dilakulmn oleh para penjaga kalian itu terhadap

para pemimpin kalian." Muslim menyebutkannya dengan lengkap,

sementara Al Bukhari menyebutkan sebagian darinya, dan bahwa dia
"melaksanakan shalat khauf bersama Nabi $ dalam perang ketujuh,

yaifu perang Dzatur Riqa'."327

327 HR. An-Nasa'i, hnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. AI Hafizh hnu Haiar

mengatakan (di dalam Al Fath,7/2961, bahura mereka sama sependapat bahura

shalat khauf teriadi belakangan daripada perang Khandaq, maka jelaslah bahwa
perang Dzatur Riqa' terjadi setelah perang Bani Qumizhah. Dan jelas juga bahwa

yang dimaksud dengan al gharuah adalah peperangan yang di dalamnya terjadi

pertempumn. Yang pertama: perang Badar. Yang kedua: perang Uhud. Yang

ketiga: perang Khandaq. Yang keempat: perang Bani Quraizhah. Yang kelima:

perang Al Muraisi'. Yang keenam: perang Khaibar. Maka berdasarkan ini, bahwa

perang Dzahr Riqa' terjildi setelah perang Khaibar, karena dinyatakan bahwa itu
adalah perang !,ang ketr,$uh."

607IhkamulAhkan



Penielasan:

Ini tentang cara shalat khauf brla musuh berada di arah kiblat.

Karena disebutkan terjadiryn penjagaan (siap siaga) dimana semuanya

bersama imam di dalam shalat. Cara ini juga menunjukan

membelakangkan diri dari imam karena faktor keberadaan musuh.

Hadits ini menunjukkan beberapa hal:

_ Pertama: Bahwa penjagaan dilakulon saat sujud, bukan saat

ruku. Dernikian madzhab yang masyhur. Ada pandangan lain dari

sebagian sahabat fuy-S5rafi'i, bahwa saat ruku juga dilakuka penjagaan,

sedangkan madihabnya adalah yang pertama. Karena ruku tidak

menghalangi untuk mengetahui musuh dengan penglihatan, sehingga

penjagaan bisa dilakukan bersamaan dengan melakukan ruku, beda

halnya dengan kondisi sujud.

Kedua, Yang dimaksud,dengan sujud yang dilakukan oleh Nabi

$ bersama barisan yang setelahnya (yang di belakangnya; yakni barisan

pertama) adalah kedua sujudnln (bukan sekali sujud saja).

Ketigat Hadits ini menunjukkan, bahwa barisan yang setelah

imam (yang di belakang imam) sujud bersama imam pada rakaat

pertama, sementara barisan keduanya berjaga. Asy-Syafi'i menyatakan

kebalikannya, yaitu bahwa barisan yang pertama berjaga pada rakaat

pertama, lalu para sahabatrya maTgatakan, "Kemungkinanya dia lupa,

atau haditsnya belum sampai kepadanya." Sejumlah ulama Irak

menyepakati yang shahih, dan sebagian mereka tidak menyebutkan

selian apa yang ditunjukkan oleh haditsnya, seperti Abu Ishaq fuy-
Syairazi, sementara sebagian lainnyra mengatakan itu, berdasarkan

pendapat yang masyhur dari AsySyafi'i, bahwa bila haditsnya shahih,

maka itulah madzhab yang diambl, dan perkataannya ditinggalkan.

Adapun para ulama l(hurasan, sebagian mereka mengikuti apa

yang dinyatakan oleh AsySyafi'i, seperti Al Ghazali di dalam Al Wasith.

Di antara mereka ada juga yang menyatakan, bahwa di dalam haditsnya
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ada riwayat yang demikian, dan dia menjil>l<an pendapat Asy-Syafi'i,

bahwa barisan yang pertama menjadi perisai bagi yang di belakangnya,

dan yang menjadi penufupnya dari penglihatan orang-orang musyrik

(yang posisinya di arah kiblat), lagi pula itu lebih dekat kepada penjagaan

(sikap siaga). Mereka itu difuntut untuk mengemukakan riwayatnya,

karena semestinya ta rjih dilahi<an setelahnya.

Keempat: Hadits ini menunjukkan bahwa penjagaan sama

dilakukan oleh kedua kelompok di kedua rakaakr5ra. Jika satu kelompok

saja yang melakukan penjagaan di kedua mkaat itu, maka tentang

keabsahan shalat mereka ada perbedaan pendapat di kalangan para

sahabat Asy-Syafi'i.
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.qrf 3r,*'ri

156. Dari Abu Huraimh rg, dia berkata, "Nabi &
mernberitakan kernatian An-NajasS pada hari dia meninggal. Beliau

keluar bersama mereka ke ternpat shalat, lalu mernbariskan mereka, lalu

bertakbir empat kali (shalat sfuib1."sza

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan bolehnSa sebagian pelrrberitaan

kernatian, dan mengenai ada riwa5nt yang melarangnya. Maka

kernunginannya ini diartikan sebagai pernberitaan untuk selain malsud

agama, seperti meratapi ma5nt dan mengagungkan perihal

324 HR. Al Bukhari di lebih dari satr ternpat dengan lafazh inl. HR. Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Maph dan lrnam Ahmad bin Hanbal.

IhkamutAhkam



kematiannya. Pemberitaan kematian yang dibolehkan diartikan sebagai

pernberitaan yang mengandung maksud Snng benar, seperti untuk

mernaksudkan banyaknya jama'ah (9ang menyalatkan) agar bisa

memperoleh doa mereka, atau unhrk melengkapi jumlah (orang yang

menyalatkan)yang dijanjikan diterimanya syafa'at mereka bagi si mayat,

seperti: seratus orang, misalnya. Adapun An-Najasyi, maka telah

dikatakan bahwa dia meninggal di negeri yang di dalamnya tidak

ditegakkan keruajiban shalat atasn5ra, maka perrberitaan kenratiann5n

unhrk dapat dilaksanakan ka,rnjiban shalat atasnSn (menyalatkannya).

Hadits ini menunjuklGn bolehnp shalat ghaib (menyalatkan

jenazah yang tidak di tempat), demikian madzhab Asy-Syafi'i. sementam

Malik dan Abu Hanifah menyelisihi ifu, dan keduanya mengatakan,

bahwa fidak dilaksanakan shalat ghaib. Untuk pendapat ini mereka perlu

menjawab tentang hadits ini. Ada beberapa jawaban mereka mengenai

ini, di antaran5ra: Apa yang kami iq,raratkan dari perkataan mereka,

bahwa keruajiban shalat itu Udak gugur di negeri Habasyah, di ternpat

meninggalnya An-Najasyi, maka kowajiban itu harus dilaksanakan; Apa
yang dikatakan, bahwa An-Najasyi diangkat untuk Nabi $ sehingga

beliau melihatrya, maka saat itu menyalatkannya sebagai mayat yang

dilihat imam walaupun tidak dilihat oleh para makmum. Alasan ini perlu

nukilan riwayat yang mernastikannya, dan tidak cukup hanya dengan

perkiraan. Adapun keluamya beliau ke tempat shalat, kernungkinannya

bukan karena tidak dimakruhkannya shalat itu (shalat jenazah) di dalam

masjid, karena Nabi $ menshalatkan fienazah) Suhail bin Baidha' di

masjid. Kemungkinan omng memaknrhkan shalat jenazah di masjid

berpedoman dengan ini, jika bukan karena dikhususkannya pemakruhan

karena keberadaan mayat di dalam masjid, dan mernaknrhkannya secara

muflak, baik mayatnya di masjid ataupun tidak.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa sunnahnya shalat jaazah

adalah dengan bertakbir empat kali. Golongan syi'ah menyelisihi ini,

karena banyak hadits yang menyebutkan bahwa Nabi $ bertakbir lima
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kali. Pendapat lain menyebutkan, bahwa takbir empat kali lebih

belakangan daripada takbir lima kali. Mengenai ini ada riwayat haditsnya

dari Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan dari sebagian ulama terdahulu,

bahwa dia bertakbir tiga kali dalam menshalatkan jenazah, namun hadits

ini menyanggahnya.

'Er yv\t J* dtll ,^-ht on /,G * -t ov

157. Dari Jabir 16: ";*u Nabi $ menshalatkan An-Najasyi,

dan aku berada di shaff kdua, atau ketiga."

Penielasan:

Hadits Jabir adalah bagian dari hadits pertama. Disebutkan dari

sebagian ularna terdahulu,329 bahwa bila omng-orang telah datang unfuk

shalat, dia mengafur mereka berbaris untuk mengtrarapkan diterinnrqn
syafa'at, berdasarkan hadits yang diriunyatkan mengenai jenazah yang

dishalatkan oleh tiga shaf. Kenumgkinan yrang disebutkan di dalam

hadits ini terrnasuk !,ang dimaksudkan ifu, karena shalat tersebut

dilaksanakan di tanah lapang sehingga kernungkinanngn tidak sernpit

untuk dibuat satu shaff, dan kemungkinannya unfuk malsud lainnya.

Wallahu a'lam.

329 Yaitu Malik bin Hubainh. Jika dia mmplatkan ienazah, sementara orarg-orar{f
yang menghadirinya hanln sedikit, maka dia membagi mereka menpdi tiga

bagan (membuat tiga shaff), kernudian berkata, "Rasulullah $ bersabda, ,rt-lV
'*\l]-jj )b,$i ijb (hnngsiapa wtg dishaktkan oteh figa slnff, mala alan

dil<abulkarl.'"
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158. Dari AMullah bin Abbas ,S: "Bahwa Nabi S shalat

$enazah) di atas kuburan, setelah fenazahnya) dikuburkan, lalu beliau

bertakbir empat kali atasny6. "3so

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat ier:razah di atas kuburan

bagr yang jenazahnya belum dishalatkan. Di antara orang-omng ada

lrang mengatakan, bahwa dibolehkannSn hal itu bila wali atau penguasa

belum menshalatkan, dan Nabi $ adalah sebagai penguasa, saat itu

beliau belum menshalatkan mayat tersebut. Maka bisa dikatakan, bahwa

ini diluar poin ynng diperdebatkan. Sebagiannya dijawab, bahwa selian

Nabi $ dari kalangan para sahabatrya telah menyalatkannya, dan

beliau tidak mengingkarinSn. Jawaban ini perlu nukilan dari dalil lain,

karena hal itu tidak disebutkan di dalam hadits ini.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa takbimya ernpat kali,

sebagairnana pada hadits yang sebelumnya. Wallahu a'lam.

,4L}it & it Jyr'of ,q*?nt of, -$.G;r-\ of

.'^;V \'e* W,;,-pu-- f, 7Ul e'F *, )
159. Dari Ai.yah S: "Elahwa Rasulullah dikafani dengan

pakaian-pakain putih buatan Yaman, tanpa gamis dan tanpa ikat

kePal6'"331

33o HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat dengan lafazh png berbeda-beda. HR.

Muslim dengan lafazh tni pada bab shalat di atas kuburan.
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Penielasan:

Hadits ini menunjukkan bolehnya menghafani dengan lafih dari

satu kain yang menufupi selunrh fubuh, dan tidak ada penyernpitan

dalam hal hi, serta tidak harus mengikuti perkataan orang yang

melarangnya dari para ahli warisnya.

Redaksi 't;V lt"aa-rt 4f A Qanw gamis dan tanp ikat

keplal, mengandung dm kennrngkinan; Pertama: Beliau sama sekali

tidak dikafani dengan gamis dan tidak pula ikat kepala. Kedua, Bahwa

ketiga pakaian tiu di luar gamis dan ikat kepala. Pemaknaan yang

pertama lebih tepat mengenai malsudnyra. Wattahu a'lam.

,k )t J;rqi Ft 'Uti iru\ta'tcr-r r.
'11 ,i--J.i, ')l ,W ql;t :Jur ,'ofr.r'ga; ,E *t ;a \t
t.t\r ,.r ,#i;t) ,)V, :v, - * ;l; oL - |!)., 'u rt
.iriii ts; tu .$ri'p;tiy - );s 'u ,*'rf - ir;k

.irr:t ,f - ); qtl :Jv3 .;:r;; ItbLlt

l Lf: W,r* )t y,;,, V? olir :Jvi ;"t jn'jl" :1trj, *2j
.t:;'t* wlr6;t 16, .v

160. Dari Ummu Athiyryah, dia berkata: "Rasulullah $ masuk

ke tempat kami setelah kematian putrinya, lalu beliau berkata,

'Mandikanlah dia tiga lali aau lima l<ali atau lebih dari itu -terserah
kaliarr, dengan air dan daun bidan, dan jadikan bilasan tenkha dengan

kapur barus-atau: sdikit kapur baru*. Jika katian telah selemi, maka

,iu

331 HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i,

hnu Maiah dan Imam Ahmad bin Hanbal.
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beritahulah aku.' Setelah selesai kami pun memberitahu beliau, lalu

beliau memberikan kainnf kepada kami, dan bersabda,

' Bungkuskanlah padanp' ." Yakni kainnya.

Di dalam riwa5nt lainnya disebutkan' "atau fuiuh kali." Darr

beliau bersaMa, "Mulailah dengan bgian-bgian l<anann5n dan

anggoba nggob wudhu darin5n." Dan sesungguhnya Ummu Athiyyah

b€rkata, "Dan karni kepang rambut kepalanya meniadi tiga

kcPargan."3il2

Penfelasan:

Rrteri beliau ini adalah Zainab binfi Rasulullah S. Inilah

pendapat 5rang maqlhur. Sebagian ahli sirah menyebutkan, bahwa dia

adalah Ummu Kultsum. Sabda beliau, riii.-ir lMandilanlahdra diFdilen

dalil dalam marajibkan pemandian mayat. Dan saMa beliau, \l ,L3tt
t-1Jt ltiga l<ali abu llna kaff meartniul*an ditunhrhrSa bilangan ganjil

dalam pemandian malat. Menurut sayat, berdalih dengan benh.rk

perintah untuk menunjukkan wajib bertopang pada pendahuluan ushul,

yaifu: bolehnya mernaksudkan dua makna berbeda dengan satu lafazh.

Karena lafazh tili m* berdisi sendiri, sehingga harus masuk di bawah

kalimat perintah, sehingga diartikan sebagai anjuran. Dan te,ntang

hukum asal memandikan adalah wajib, maka yang dimaksud dengan

perintah ini adalah wajib dengan bilangan ganjil.

Sabda beliau, U; ,f1:'itl (to""-n kafiaitmenyerahkan kepada

pandangan mereka sesuai dengan kernaslahatan dan kebutuhan, bukan

rnenyerahkan kepada pendapat mereka berdasarkan kecenderungan,

karena hal ifu bukan ynng dibututrkan, dan itu termasuk pemborosan air

332 HR. Al Bukhari dengan lafazh lni di lebih dari satu ternpat. HR. Muslim, Abtr

Daud, Ar'Nasa'i, At-Tirmidd, hnu MaJah dan Inrarn Ahmad bin Hanbal.
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bersuci. Jika lebih dari itu, maka yang dianjurkan adalah dalam bilangan

ganjil, dan maksimalnya (dengan) tambahan itu hingga tujuh kali -
sebagaimana disebutkan di dalam sebagian riwayat-, karena biasanya

tidak membutuhkan lebih dari in.r. Waltahu a'lam.

Redaksi l4t:q. (dqgan air dan daun bidaml, disimpulkan

darinya, bahwa air 5nng berubah karena daun bidara boleh digunakan

bersuci. Ini berdasarkan anggapan bahwa lafazhnya menunjukkan

bahwa daun bidara itu dicampur dengan air. Bisa juga diartikan bahwa

pembasuhan dengan air tanpa disertai daun bidara, tapi air dan daun

bidara bersamaan digunakan dalam sekali pembasuhan, tanpa

dicampurkan.

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya memberi perr.rangi,

terutama kapur barus. Suafu pendapat menyebutkan, bahwa kapur

barus memiliki kelebihan melindungi tubuh mayat. Kernungkinan inilah

sebabnya digunakan terakhir, karena bila digunakan sebelumnSn &ukan
di terakhir basuhan) bisa hilang lagi oleh basuhan setelahnya, sehingga

masuk unh.rk melindungi tubuh mayat tidak tercapai. Lafazh '3-fJt

dengan hthah pada haa' di sini artinya lr5)i (kain), ini bentuk

penamaan sesuafu dengan sebutan yang ada padanya. Redaksl W.fJl
(Bungkust<anhh Fdantnl, yakni jadikan bungkus padan5ra. ]riLjr uaa*,

apa yang langsung mengenai tubuh, sedangkan lri'r-lr adalah yang di

atasnya itu.

Redaksi b6. ttlJll @ulailah dengan fugian-bagian kananng)

menunjukkan dianjurkan mernulai dengan bagian kanan dalam

memandingkan mayat, dan ini juga disunnahkan dalam pembasuhan

lainnya.

Hadits ini juga menunjukkan dimulainya itu dengan bagian-

bagian Wudhu, dan ini sebagai pemuliaan. Telah diisyaratkan bahwa bila
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itu dilakukan k€fika mandi, apakah menjadi wudhu yang hakiki, atau

han5a berupa bagian dari mandi? Dikhususkannya angota wudhu ini

sebagai pernuliannya.

' 'otril, di sini adalah }(ta, ftepangan rambut). Ini menunjukkan

dianjurkannya menguraikan rambut mayat dan m€ngepangnya,

berdasarkan kebiasaan bahwa pengepangan dilakulon setelah

penguraian, walaupun lafazhnya fidak menunjukkan demikian.

Kepangan tiga ini khusus dianjurkan bagi wanita. Sebagian sahabat Asy-

Syaf i menambahkan: bahwa ketiga kepangan ifu diposisikan di

belakangnya. lalu terkait dengan ini dia meriwayatkan sebuah hadits

yang m€netapkan penganjumn itu. Ini riwapt gharib,s33 dan ini

diqntakan dari perbtntan orang Snng mernbandikan puteri Rasulullah

c.

,y; r;X :,Su t:,ib ?nr or, * i l' + d,,i -r 1t

iL-fr -'#it ,Jiv'11 -'e;:j,*,r,f er\,iori+6
#; Atfri,rt*s,q i#t,:p,t * h,.p i' J;'
:y):: dt 61 iVit i;Q"tt; .'^;1, \:ki,t, ,irL..:,t,

.al. li'1.- t ttlla,s''lt

161. Dari Abdullah bin Abbas 6, dia b€rkata, "K€fika seorang

lelaki sedang wuquf di Amfah, fiba-uba dia terrjatuh dari tunggangarulya

sehingga lehemya patah -atau dia mengatakan: mernatahkan lehemya-,

lalu Rasulullah S bersabda, 'Mandil<anlah dia dengan air dan daun

bidam, dan l<afanilah dA dengan dua pl<aian, s*h janganlah l<altan

3:13 A Haftzh mengatakan di dalan Al Fah (3/871, "lni tennasuk !,ang
mengheranl€n, kanena terdapat di dalam Shahih Al Bulchad, hn
perawi4n tdah di- mubb'alr."

517IhkamulAhkau



menaburintn dengan pewangi dan jangan pula menufupi kepalanya,

l<arena dia akan dibangkitkan pada hai kiamat dalam

kadaan bertalbiyah'."

Disebutkan di dalam riwa5rat lainnya, 'Dan janganlah katian

menufupi vnj,ahrya, dan jangan pula kepala17yrp."334

Penulis nhinahullah mengatakan, "Al Waqsh adalah patahnya

leher."

Penjelasan:

Hadits ini menuniukkan, bahwa bila orang yang.sedang ihram

meninggal, maka tetap berlaku padanya hukum ihram, dernikian

ma&hab Asy-Syafi'i. sernentara Malik dan Abu Hanifah menyelisihi ini,

dan ini berdasarkan konotasi qiSps karena terpufusnya ibadah dengan

hilangnya tempat taHif, yattu kehidupan. Tapi Asy-Syafi'i mengikuti

hadits, maka lebih didahulukan daripada qiyas.

Inti jawaban terhadap hadits ini, bahwa Rasulullah $ beralasan

menempkan hukum ini terhadap orang yang ihram itu dengan alasan

yang tidak diketahui keberadaannya oleh selain beliau, yraitu bahwa dia

pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah.

Hal ini tidak diketahui keberadaannya di selain pada orang ini oleh

selain Nabi $, narnun hukum ini mencakup juga selain yang disebutkan

oleh nash karena keumuman lafazhnya.

Selain mereka memandang, bahwa alasan ini ditetapkan karena

ihram, maka mencakup setiap orang yang ihram

334 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini di lebih dari sahr ternpat. HR. Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal.
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162. Dali Ummu Attri!,yah Al Anshariyfh *, dia berkata,

"l(arni dilarang mengantarkan ja:rrzah, fftmun tdak dirnantapkan pada

lorni."

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan makruhnya. kaum wanita ikut

mengantarkan jenazah, tapi tdak diharamkan, demikian makna

ucapannlra: W?:F- ls bu-* tidak dimanbpl<an pada kaml, karena

kernantapan menunjukkan penekanan. Mengenai rnasalah ini ada yang

menunjukkan kebalikan dari apa yang dipilih oleh ularna muta'akhir dari

kalangan pam ahli ushur, pitu bahura kernantapan adalah apa yang

boleh dilakukan tanpa disertai adanya dalil yang melarang, sedangkan

rukhshah (keringanan) adalah apa lnng boleh dilakukan bersamaan

dengan adanya dalil 1nng melamng.

Pendapat ini menyelisihi apa yang dituniukkan oleh penggunaan

bahasa yang menunujukkan i.,-tt sebagai penekanan/penegasan.

lhrena perkataan ini termasuk kategori pernbolehan yang tidak disertai

dalil ancarnan atasnya, narnun banlnk hadits yang menunjukkan

lamngan keras ikutr5n kaum wanita atau sebagian mereka dalam

mengantarkan jeirrazah, ynng lebih menunjukkan kepada ifu daripada

lnng ditunjukkan oleh hadits ini. seperti hadits yang disebutkan

mengenai Fathirrnh Q,335 yang kemungkinannya karena ketinggian

33s HR. Abu Daud, ArNa"a'i, Imam Atunad dan Al Hakim, dari AHullah bin Amr
bin Al Ash, dia berkata, "Karnl menguburkan rnayat bersama Rasulullah O.
Setelah selesai, Rasulullah t b€ranak dan kami pun beranjnh bersamarnya.

S€telah Rasulullah seialar dengan pintu (rumahhm, beliau berhenti, temyata kami

"ilr
IhkamulAhkam



t,ht,*Utt;,b?nt *ar;;-j,tj c -r1r
.il Aiuf ?* le+, ',fi'uL riy ;:2turrrLrf ,,lv '*:

.EGl *u#:fi:J;cy J ol:

163. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi $, beliau bersaMa,

"Sq*alah l<alian mangants ienaah, l<arena sesungguhnya jika jenaah

ifu shalih, maka itu kebaikan gng l<alian berikan kepadanya, dan jika

kedudukannya. Sementara hadits Ummu Athi5nTah berlaku umum bagi

semua wanita, atau kedua hadits ini diartikan dengan perbedaan perihal

kaum wanita. Malik membolehkan kaum wanita mengantar jenazah,

namun memakruhkan wanita muda karena adanya hal yang diingkari.

Sementam sebagian sahabatrya mengingkarinya, Vang mana dia

memakruhkan secara mutlak berdasarkan zhahimya hadits ini.

mendapafl seorang wanita datang -dia berkata: aku kira beliau mengenalinya-,

setelah wanita itu sampai, ternyata dia adalah Fathimah, maka beliau bersabda

kepadanya, 'Apa yang mengeltnrkanmu dari rumahmu, wahai Fathimah?' Dia

menjawab, 'Aku mendatangi keluarga rumah ini, lalu aku merasa kasian kepada

mereka karena mayat mereka, dan aku m€nyampaikan bela sungkawa (tia'zilrah)

kepada mereka karenanya.' Maka Rasulullah $ bersabda, 'Mungkin angl<au

manapl kubunn betsama merela.' Fathimah menjahrab, 'Aku berlindung

kepada Alah, karena aku telah mendengarmu menyebutkan tentang itu
sebagaimana yang telah engkau sebutkan.' Beliau bersabda,'Seandain5a engkau

menapai pekubumn bercama mereka...' lalu beliau menryebutkan perihal yrang

keras mengerni itu." Di dalam riwayat lainnya disebutkan: "Seandain5n engkau

menapainSm betsama mereka, nisa5n engkau frdak akan melihat surga hingga

surga itu dilihat oleh kakek ayhrnu." Cukup jelas kuatrya dalil menunjukkan
pengharamannya, apqlagi terdapat juga sabda Rasulullah &, "Allah melaknat

pam wanita peziamh kubur." Sementara hadits Ummu Athiryah ini terladi di

rnasa awal, kernudian dihapus oleh hadits Fathimah, sebagaimana iuga riwayat
yang menyebutkan tentang ziarah kubur.
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selain itu, maka ifu keburulan gng kalian letakl<an dari pundak

116rr."336

Penjebsan:

Dkatakan ii,,"lt aan i3r;.i1, dengan fathah dan tasmh pada
t'

jiim, rrrrlra'nn1p satna. Dikatalen juga dengan fathah 03t 'lt1 *nn
artinya '4ir (mayat), dan dengan kasrah 1i;*:.il) artinyn !:i!-lr
(keranda), yang atas untuk atas dan yang bawah untuk bawah.

Berdasarkan ini, rnaka tepatlah fathahdi dalam saMa beliau $, ,ift
939u, (Sq@tah katian menslurus ianaal), !,atni r*iu iL/,|
(Seger-dlah lolian mengurus mayrat), karena maksudnya uir*
peny€{Jaraannya, dan sr.rnnahnya adalah bersegera, sebagaimana

disebutkan di dalam haditsnyra. Kadar kesegeraan ini tdak terlalu tegesa-

gesa hingga dikhawatirkan teriadinya kenrsakan pada mayat. Allah telah

menetapkan lodar unhrk segala sesuatu. Alasan p€nyqleraan ini juga

telah jelas dari haditsrya, lnitu sabda beliau, z;").t* Ui l)|l U<arqn iika

jqraah itu shalih...dstl.

'ulritt1 4, ,JG & ?nt ort-o / a:;, '* - t 1 t
.,.w,, Giwt4rt;: Gu6'l;t * *3 *b, ,u

164. Dari Samurah bin Jundub, dia berkata, "Aku menshalatkan

di belakang Nabi $ seorang wanita ynng meninggal di masa nifasnya,

lalu beliau berdiri tengahny6. "337

336 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-
Tirrnidd, hnu Maph dan Imam Ahmad bin Hanbal.

337 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini dt lebih dari satu tempat. HR. Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidd, hnu Maph dan Imam Ahmad bin Hanbal.
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Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan, bahwa berdirinya rasul di tengah fubuh

mayat wanita. Sifat yang disebutkan di dalam hadits ini -yaitu
meninggalnya wanita itu di masa nifasnya- bukan sifat yang disepakati

unfuk ketentuan berdiri di tengahnya, tapi hanya sebagai panufuran

kisah 5nng terjadi. Adapun sifatrya sebagai wanita, apakah ini 5nng

menjadi ketentuannya? Di antara para ahli fikih ada yang

mengesampingkannya, dan dia mengatakan, "Berdiri di tengah

janazah." Yakni secara mutlak (baik jenazah lelaki maupun wanita). Di

antara mereka ada juga yang menetapkannya, dan mengatakan, "Berdiri

di dekat kepala jemzah lelaki, dan di tengah jenazah wanita." Demikian

gnng disebutkan oleh sebagian pengarang dari kalangan para sahabat

fuy-Syafi'i, atau mereka sepakat akan hal ini. Ada yang mengatakan,

bahwa sebabnya dalam hal itu, bahwa kaum wanita saat itu tidak ditutup

dengan apa yang menufup wanita sekarzrng, maka berdirinya imam di

tengahn5n merupakan tutup bagi yang di belakangnya.

Lf ,- '^ tb?rt'"-f:*o.r ir * ;; €f * -t1o
JC.$A,, iytir -;trt ui,ri'rLi il;\t * int Jt-,

.-*5 + w * e; a,htLsr' :i't:;i,
155. Hadits kesepuluh: Dari Abu Musa -Abdullah bin Qais-r

"Bahwa Rasulullah $ berlepas diri dari wanita yang yang meratap,

wanita yang memotong-motong rambut dan wanita yang merobek-robek

pakaiannya (karena kematian).'

Pengarang nhinahullah berkata, " Ash-Shaliqah adalah wanita

yang berteriak-teriak ketika tertimpa rrlrri6u1',. "338

338 Al Bukhari Udak menyambungkan sanadnyra, sementara Muslim

menyambungnya, dan dernikian juga Imam Ahrnad bin Hanbal.
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Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan haramnya perbuatan-perbuatan ini. fual
,a.,ft dengan sri,h, yaifu mengeraskan suara keluhan dan ratapan.

Yang mendekati ini adalah firman Allah Ta'ala, @ ;lL $Ue;inftS
"Mqela mencaci lannu dengan lidah 5nng biam. "(Qt. f Ahzaab [33]:

L9l. Shaad di sini terkadang sebagai pengganti dari siin. a.;l.6lt artinya

iJtlt'U-ll:; (yang mencukur/mernotong mmbutrya), maknanya:

mernotongngn tapi bukan pencukumn. ii*lr adalah,-..j-ir iitl (yang

merobek leinnln). Sernua perbutan ini menunjukkan kefidak relaan

atas qadha' dan rnarah karenarqp, karena ituhh dilarang.

* ti, 
u<*,r r1i ,Uti W ir 'eb;'^k)b ii -t rr

zq Jtf- ,-1:,$jt ,/)\6-fr q g.Lt',e.Ti'{,, *\tt
;6TLi - -a1*Jt',i:rl 6*'tt'e it Us) -'iri
tiliusl ,lii *:, t'?nt ,kL?rej,W ,urry
'crt. # r :lr?'i,i*, i,* rF. Cfui,tr'St'#'-i

."1' 
"rl .;iir 

'rt;'$rt;ht
t66. Dari Aiqnh g, dia berkata, "Ketika Nabi # sakit,

sebagian isterinya menyebutkan tentang sebuah gerda yang dilihahrya di

negeri Habasyah yang disebut Mariyah -Ummu Salamah dan Ummu

Habibah pemah mendatangi negeri Habasyah-, lalu keduanya

menyebutkan keindahannya dan gambargambar di dalamnya, maka

Rasulullah S mengangkat kepalanya, lalu bersaMa,'Mereka itu, apabila

ada omng shalih di antam mqeka meninggal, mereka membngwn

masjid di atas kubumnn5a, kemudian mqel<a membuat gamfurgantbar
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itu di dalamn5n. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi

4llrh.'"339

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan perbuatan seperti ini. Banyak

sekali dalildalil qari'at yang melarang gambar dan pembuatan garnbar.

Addah sangat jauh dari tepat, oftmg 5rang mengatakan bahr,va ifu

diartikan sebagai p€rnakruhan, karena ancaman keras ifu terjadi pada

masa itu, dimana manusia baru saja meninggalkan penyembahan

berhala. Sernentara zarnan sekarang, Islam telah tersebar luas dan

pondasi-pondasinSn telah kuat -fidak sama dengan makna ini, maka

tidak sama juga dalam ancarnan keras ini-. Dernikian atau png
senraknanya. Menurut kami, ini pendapat yang pasti bathil, karena telah

disebutkan di sejumlah hadits yang mengabarkan tentang perkara

akhimt mengenai siksaan bagi para pernbuat gambar, dan bahwa

dikatakan kepada mereka, 'gt t tj3il (Hiduptantah apa 5nng telah

l<alian ciptal<arlt. Alasan ini menyelisihi apa png dikatakan orang tadi,

bahkan sebenamln ini telah dinyatakan s@arzr jelas di dalam sabda

beliau S, lt /e'joti*'lit (Arangomng menyuupl<an dengan

ciptaan Allahl. Ini alasan tersendiri yang senantiasa berlaku, fidak

dikhususkan dengan suatu zaman tanpa zaman lainnya. Kita tidak

berhak untuk mengutak-atik nash-nash yang sudah jelas dan tetap

berlaku, dengan makna-makna khayalan yang mernungkinkan sebagai

maksudnya, narnun lafazhnya telah menunjuklon alasan dengan dalil

lainnln, yaifu penyeburaan dengan ciptaan Allah.

339 HR. Al Bukhari di lebih dari sahr tempat dengan lafazh yang berbeda-beda, dan

ini adalah salah satunln. HR. Muslim dan An-Nasa'i. Disebutkan di dalam riurayat

Asy-Syail.hani: "ketika sakihrya beliau png mengantarkannya kepada kernatian."

624 IhkamulAhkam



SaMa beliau, t:Ja)i gi ,P ttt (mqel<a mqrlbrrgun masjid di

abs kuburanngnl, ini mengis5nratkan dilarangnya hal ifu, bahkan ini

telah dinyata secara jelas di dalam hadits lainnya: qt 'rXti;fitfu 
5S

*v3'*.41 1$ tjjf,S @tlah mehlmat l<aun phudi dan nashmni

l<arana mqel<a mazjadi kubumn pm mbi mqeka sebagai masiid-

nasjiol. 't;$6i €f W i iiili lYa Allah, iansantah Enskau iadikan

kubunnku sefugai b*hala gng disqnballt.w

tt' & ]nr J:-rjG 'Uu W tur ,srr*iap -rrv
rr3ait ,q6t);jilrbt ;, ,+ i-il s, ,?; G h *
ol'*'fi 

" 
l:i'$ u;,tli 'Liti 

:r*u *Ef ;i
.i*uW

167. Hadits kedrn trelas: Dari Aislah *, dia ber*ata,

"Rasrulullah O b€rsabda di dahm saldt di rnna fidak lagi dapat berdiri

d"rin!., 'Alhh melalont kawt tnhudi dan kaunt tasmn| mqdta
manrtzdilan kubumn-kubumn pn mbi mqd<a seryat' trnsji*nasjid."

340 Hadib ini jelas menyabkan terlalmanf orang lErg menrbangun maslid-masild

dan kubah-kubah di atas kuburan, di nrasa kapan pun dan di ternpat mana pun

serta dengan nama apa pun. Orang yarg rela dengan ihr dan menjadikannya

untuk shalat, apalagi meyakini bahua shalat di tempat lhr lebih utama daripada di
ternpat lainnSra, maka dia telah bcalih kepada penyernbahan orang-orang png di

dalam kubumn itu dan menjadikan merelo sebagai tuharhrtran selain Allah. D
dalam firman Allah, "Dan masjid-nasjid itu adalah kepunlmn
Allah. Maka iarlganlah kanu manjunbh samng pn di dahnrg di annping
(mqlpnhh) Allah." (Qs. Al Jinn [72]: 18] terlordung dalil yang sangat ielas
menuniukkan, bahwa masiid-masfd r.mhrk orang-orang prg telah

meninggal akan dan pasfl menyebabkan kepada p€nlrernbalnnnln dan berdoa

kepadanp selain kepada Allah.
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Aisyah berkata, "Seandainya tidak ada itu, tenfu kuburan beliau

dikeluarkan, namun dikhawatirkan akan dijadikan masjid. "341

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan dilarangnya menjadikan kuburan Rasul

sebagai masjid, dan dari sini difahami terlarangnya shalat di atas

kuburannya. Di antara para ahli fikih ada yang berdalih dengan tidak

bolehnya shalat kaum muslimin di atas kuburan Rasulullah $ dalam

menyatakan Udak bolehnya shalat di atas kubwan s@ara umum. [-alu

mereka menjawab tentang ifu, bahwa kuburan Rasulullah S
dikhususkan dari ini karena difahami dari hadits ini larangan menjadikan

kuburannya sebagai masjid. Sebagian orang membolehkan shalat di atas

kuburan Flasul, seperti merrbolehkann5n di atas kuburan lainnya

menurubrya. Ini pendapat yang lerrah, karena kaum muslimin

menyelisihi itu, dan karena hadits ini mengindikasikan terlarangnya hal

in . Wallahu a'lam.

bt ,rUUt * & iur ,5ft tr /. lt * ,f-t 1A

G;j {*Ht',*, ,;riAt q.,bU q A ,Js fi *3;1,
..gyl6st 6-fL.

158. Dari AMullah bin Mas'ud &, dari Nabi $, bahwa beliau

bersaMa, "Bukanlah dan'golongan karni omng t/ang menamryr-nampar

pipi, merobel<-robek pakaian dan menSntakan

iahiliYz17."s+z

341 HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat dengan lafazh png berbeda-beda,dan lni
salah satungn. HR. Muslim.

342 HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat. HR. Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi
dan hnu Majah.
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Penielasan:

Hadits Ibnu Mas'ud ini menunjukkan terlarangnya hal-hal yang

disebutkan itu. Ini telah disebutkan -oleh hadits sebelumnya- mengenai

merobek-robek pakaian, sementam menarnpar-nampar pipi hal yang

tersendiri, dan menyatakan ungkapan-ungkapan jahiliyah termasuk salah

satu yang tercakup oleh makna lafazh li).' 'alt (wanita yang berteriak-

teriak) yang disebutkan di dalam hadits yang lalu. *UrSt G:tj6
(men5ntakan ungkapn-ungl<apn jahil&ah) bisa mengandung dua

pengertian;

Pertama: Ungkapan-ungkapan yang biasa dilakukan oleh

orang-orang fuab di dalam perang.

Kdua -dan ini yang sernestinya menjadi pengertian yang

dimaksud oleh hadits ini-: Ungkapan-ungkapan yang biasa diungkapkan

oleh orang-orang Arab ketika terjadinya kematian, seperti ungkapan

mereka: wahai tulang punggung kami; wahai sandaran kami; wahai

penrimpin kami, dan sebagainya.

j:" lnt Jyt Jv :Js ^- ?nt'ab:ri;) ,rj f - I 1 I
; r .it;'^rt tg;k ;- i:)ryt'Q ;, ru-, * \t

,i?at b ,Ju ryGt*;t 6j ,E .pvtnt'il- i:i & Gy
..Z*b$tv'"

L69. Dari Abu Hurairah &, dia berkata, "Rasulullah #
bersabda,'Banngsiapa menyertai jenaz.ah hingga merynlatl<an4a,

mal<a bagnln (pahala) safu' qimth. Dan hmngsiapa menyertairya

hingga dikuburl<an, maka baging dua qimth-' Lalu dikatakan, 'Apa itu
qimtli?' Beliau menjawab, 'Seperti dua gunung lnng besar."' Dalam
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riwayat Muslim disebutkan: " Yang plin7 kuilnSa seperti ganung
gpu4."3tl3

Penjelasan:

Hadits ini menunjul*an ketrtamaan menyertai jenazah ketrka

dishalatkan dan ketika dikuburkan, dan bahun pahalanya bertambah

dengan turut serta penguburannp di samping furut serta dalam

penyalatannya. Disebutkan di ddam hadits: menyertainya mulai dari

ternpat keh.rarganp . LW, adalah PerumPamaan mengenai bagian dari

pahala dan kadarnyra. Di dalam hadits ini diumparnakan, bahwa yang

paling kecilryn seperti llunung Uhud. Ini bentuk hasan penyerupaan

dalam menyempakan makna lnng agung dengan bentuk yang besar.

343 HR. Al Bukhart dengan lafazh ini. HR. Muslim dan An-Nasa'i.
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KITAB ZAKAT

int S riJ:JvrTib?nt of., ft i lt *'r; -tV.
oit :- iin)t d k,E - F i rA. Pi * \t *
!f .lf 't oi rrl"ix-\\ jf&\u |& 6V .*S',Fi'",; ,iJL
'itrltf :i'+t u."ri rr'vf F t!, .at J?riqtLl, ,isr

en rrLul p tp .*; 1; Y e rvv'# W'ri i
!,i,'eryt'n *ti,fr:r;'#'"?i i ;i:t Ll:i'+:u,u.*.

6-r': 'd;l t't?')'arl:; ,i4i 5Lvl'i oy e.tp &
."q+ yt nj&.,-; fy tptiT;

170. Dari Abdullah bin Abbas 4s, dia berkata, "Rasulullah $
bersabda kepada Mu'adz bin Jabal -ketika beliau mengutusnya ke

Yaman-, 'Saungguhnya englau akan mendatangi suafu kaum dari Ahli
Kitab. Jika engkau telah mendatangi merel<a, maka serulah mereka
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mtuk beaal$i hhum tidak ada saqnbahan selain Allah dan bahm

Muhammad adalah utuan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal ifu,

mal<a anpait<anhh kepda merel<a fuhow Attah telah metnjibl<an atas

merel<a shalat lima owkfu dalam sehari semalam. Jil<a mael<a juga

menaatimu dalam hal ifu, nal<a anpilanlah kepda merel<a bhwa
Nlah telah mevnjiblan abs mqela al<at gng diambil dari oftnganzng

kaSa di antam mqel<a lalu dibagikan kepda oftng-oftng miskin di
antam mereka. Jila merel<a juga manaatimu dalam hal ifu, male

hqrdaklah engkau berhati-hati tahadap lnrb kelagan merela 5ang
buhatga, dan bkutlah tuhadap dang oftng-omng Sang terufia5a,

tidak ada paghakng di antam da merel<a dan

AIafi.'344

PenJelasan:

Secara batrasa, i6Jr mernilild dna pengcrtian; Pertarna: 'rt '.fr

(pertumbulraq/perkernbangan). Kedua: iiu#.ft &esucian). Contoh dari

pengertian pertarna: gi;.J/tii'i (p€rtumbuhan tanaman). Contoh dari

pengertian kedua: Firman Allah Ta'ata @U#t "Dan mqtsucil<an

mqela. " (Qs. At-Taubah [9]: 103). Hak ini disebut zakat karena dua

makna. Adapun berdasarkan makna pertama: Karena pengeluarannSn

menjadi sebab pertr.rmbuhan (perkembangan) pada harta, sebagaimana

disebutkan di dalam riwalnt yang shahih, $:;*',y ,Sr;'jA t Vidak

akan berkumng harta l<arqta zalei. Inti pendalilan ini: bahwa

berkurangnya dirasakan dengan mengeluarkan kadar yang wajib,

sehingga tidak menjadi tidak berkurang kecuali dengan pertambahan

34 HR. Al Bukhari di lebih dari satu ternpat. HR. Muslim, Abu Daud, fur-Nasa'i, At-
Tirmidzii hnu l"lajatr dan Imam Ahmad bin Hanbal. Duhrsn5n Mu'adz ke Yaman
pada tahun kesepuluh, sebelum haiinfa Nabi f, sebagaimana ynng disebutkan

oletr Al Bukhari di alihir-akhir p€rnbatEsan tentang peperaryan.
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yang mencapai apa yang dia sedang berada padanya, demikian menurut

kedua maknanya, yakni secara maknawi dan ralita dalam pertambahan.

Atau dengan makna, bahwa kaitannya ,adalah harta yang bisa

berkernbang. Disebut berkernbang karena terkait dengannya, atau

dengan makna melipat gandakan pahalanya, sebagaimana disebutkan di

dalam sebuah hadits: +$tS tk & z6:th[r gi &' i,1 (saunssuhntn

Allah menumbuhkan shadagah hngga menjadi seperti gwnung).

Sedangkan berdasarkan makna yang kedua: Karena zakat itu

sebagai penyuci jiwa dari buruknya kebakhilan (kikir), atau karena zakat

ifu membersihkan dari dosadosa.

Hak ini ditetapkan oleh syari'at unfuk kemaslahatan yang

mengeluarkan dan yang menerima. Bagr yang mengeluarkannya, zakat

itu sebagai penyucinya dan pelihat gandaan pahalanya. Sedangkan bagi

png menerimanya, zakat itu unfuk menufupi kekurangannya.

Hadits Mu'adz menunjukkan wajibnya zal<at.ltu adalah perintah

yang pasti dari qnri'at. Barangsiapa menentangnya maka dia kafir.

SaMa beliau 7q &l ti Cb'cJtl gaunggahntn engl<au akan

mendabngi suatu kaum dan Ahli I{ibA, kemungkinannya sebagai

pengantar dan pendahuluan untuk wasiat supaya bisa mernbangkitkan

semangatrya untuk menyeru mereka. Karena ahli kitab adalah ahli ilmu,

dan berbicara kepada mereka tidak seperti berbicara kepada kaum jahil

musyrikin dan para penyembah berhala dalam hal memperhatikan dan

memulai meminta untuk menyatakan dua kesaksian. Karena hal itu
menrpakan pokok agama, dimana tidak ada satu pun cabangnya yang

sah kecuali dengannya. Karena itu barangsiapa di antara mereka yang

tdak bertauhid (mengesakan Allah) secara benar -seperti kaum

nash,rani-, maka funtutan yang diarahkan kepadanya adalah dengan

masing-masing kesaksian secara tersendiri. Dan bag, yang telah

bertauhid -seperti kaum yahudi-, maka funtutannya dengan

menghimpunkan tauhid yang telah diakui dan pengakuan kerasulan.
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Jika kaum yahudi itu -yang berada di Yaman- menganut faham yang

mengandung slririk, rnalo menunfut mereka dengan tauhid ifu unhrk

menepiskan apa yang menodai kqrrakinan mereka. Para ahli fikih

menyebutkan, bahwa orang gnng lrafir dengan sesuafu dan berinran

kepada 5rang lainnya, maka dia belum rnasuk Islam kecuali dengan

keimanan terhadap apa !/ang dia kufir terhadapnp.

Terkait dengan hadits hi, bahwa omng-orang kafir tidak

terrnasuk yang di-khitha6 denga masalah-masalah furu' (cabang), karena

p#rna-tama beliau mernerintahkan unhrk menyeru kepada keimanan

saja, dan menjadi seruln kepada cabang.cabangn!,a setelah mereka

mernenuhi serurn kepada keimanan. Tapi pandangan ini tidak kuat,

karena urutan seruan ini fidak menunjukkan urutan kev,rajiban. Tidakkah

anda lihat bahwa shalat dan zakat tidak diurutkan dalam pewajibannya?

Shalat lebih didulukan dalam tuntutan daripada zakat, dan

mernbelakangkan pernberitahuan tentang wajibnya zakat setelah

kaaatan pada shalat, padahal keduanSn sama dalam ktrithab Snng

meurajibkan.

Sabda beliau &, C,IJA U tjbVtp ry Vtua mqeJra mqzaatimu

dalam lml itdt, yakni ketaatan mereka dalam beriman dengan

mengucapkan dua kalirnat qBhadat. S€dangkan k€taatan mereka dalam

shalat mengandung dua kerntrngkinan; Pertama, Bahrrn rnalsudnp
adalah pengakuan mereka tentang keunjiban dan kefardhuanngra atas

mereka.

Kedua, Bahwa rnaksudnya adalah menaati dengan perbtntan

dan melaksanaan shalat. Kernungkinan yang pertama di-rujil>l<an

karena yang disebutkan di dalam lafazh hadits adalah pernberitahuan

tentang diwajibkann5n hal itu, rnaka isyarat itu kenrbali kepadanya.

Sernentara png kedua di-njiblan karena bila mereka telah diberitahu

tentang ka,rnjiban atas mereka, lalu mereka melaksanakannln dengan

perbuatan, rnaka ifu sudah mencukupi, dan tdak dis!,amtl{an
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pengucapan pengakuan tentang ke'u.rajiban ifu. Demikian juga yang kami

katakan mengenai zakat: Jika mereka melaksanakannya dengan

mengeluarkannya tanpa mengucapkan pengakuan akan wajibnya hal

itu, tentu itu sudah cukup, maka syaratnya adalah tidak ada

pengingkaran, dan tunduk pada ka,ruajiban, bukan pengucapan

pengakuan.

SaMa beliau, lt'g.Vt'u :e'l'no'*y'&? n &r i,( p;rf

d.ri ,{o (sanpit<antah kepda mereka bhwa Allah tetah metnjibl<an

atas merel<a akat 5nng diambil dari omng-onng kag di antam mereka

lalu dibgil<an kepda omng-omng miskin di antan merel<al, ini

dijadikan dalil dalam menyatakan tidak bolehnya memindahkan zakat

dari negeri ternpat pengambilannya (pernungutannya). Menurut saya

pendapat ini lemah, karena yang lebih mendekati, bahwa maksudnya

adalah diambil dari orang-orang kaya mereka, karena mereka ifu sebagai

kaum muslimin, bukan sebagai penduduk Yaman. Demikian juga

disalurkan kepada orang-orang miskin mereka. Walaupun ini bukan

yang paling tepat, narnun kemungkinannya cukup kuat, dan ini

dikuatkan, bahwa individu-individu png di-l<hithab di dalam kaidah-

kaidah syari'at semuanya tidak menjadi standar, dan disebutkan riwayat

dengan bentuk perintah yang meng-khithab mereka mengenai shalat,

narnun tenfunya ifu dikhususkan bagr mereka -yakni hukumnya-

walaupun khithabnya khusus ditujulon kepada mereka.

Hadits ini juga dijadikan dalil, bahwa orang yang memiliki harta

yang mencapai nishab zal<at maka tidak diberi dari zakat, demikian

madzhab Abu Hanifah dan sebagian sahabat Malik. Karena ditetapkan

bahwa orang yang diambil zakat darinya adalah orang kaya, maka

kebalikannya adalah orang miskin, sedangkan grang yang memiliki harta

yang mencapai nishab diambil zakat darinya, maka dia orang kaya,

sedangkan orang kaya tidak diberi dari zakat, kecuali pada kondisi-

kondisi yang dikecualikan di dalam hadits, narnun tidak sangat kuat.
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Hadits ini juga dfadikan dalil oleh orang yang memandang

bahwa zakat haqp disalurkan kepada safu golongan, karena di dalam

hadits ini harya disebutkan golongan miskin. Mengenai rnasalah ini ada

perrbahasan tersendiri.

Hadits ini juga dijadikan dalil wajibnp menyerahkan zakat

kepada imam. Dan karena zakat disifati dengan "diambil dari orang-

omng kaln" rnaka sernua png menyellsihi sifat ini tertolak oleh hadits

ini. :Fladits ini juga menr.rrjukkan, bahwa tnrta-tnrta berharga tidak

diambil sebagai akat, seperti heunn pedagins Grakni lrang

diproyeksikan unhrk dikonsumsi), hanran perawat, yakni gnng merawat

anaknya, hewan Snng sedang bunting, hauan peiantan dan her,rnn

penjaga harta, yakni heuran png menjaga dan melindungi harta (atau

heuran lainnya), denrikian ini karena pentingnya peran harta tersebut

bagi pernililmya.

Hikmahn5n, bahwa zakat diunjibkan sebagai bentuk kepedulian

terhadap oransforang mishn dari harta orangorang kaya, dan ini Udak

cocok bila dilakukan dengan merugikan para pemilik harta. Karena itu

sSnri'at memberikan toleransi kepada para pemilik harta pada apa ynng

mereka pentingkan, dan melarang pemungut zakat mengambilngra.

Hadits ini juga menunjukkan besamgra perkara kezhaliman, dan

dikabulkanngra doa orang yang dizhalimi. Nabi $ menyebutkan ini

setelah menyebutkan larangan mengambil harta-harta berharga (sebagai

zakat), karena pengambilannyn adalah suafu kezhaliman. Dan ini juga

mengandung peringatan terhadap seNnua benfuk kezhaliman.
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Jit Jv :Jv iii tur n+:r'qj"il1 )+-, oj ? -tvt
t1,1, .'i* arrl "^; tt_t', Q. A ,*, ya ?tt.r& i,'

lz 
t ' {t.i* ,*')l -# ;ts" qvt .'i:rb fis u;e oti

171. Dari O* ,u't, Al Khudri rg, dia berkata, "Rasulullah $
besaMa, 'Tidak ada zal<at pada (pemk) 5mng kunng dari lima ugitah,

udak ada akat pda (unb) gng kumng dad lima el<or, dan tidak ada

alat pada (buah; tananan) 5nng kumng dari lima wdsaq.'"345

Penielasan:

Dikatakan 

"J,lt 

dan uJrlf, dengan tasydid dan takhfif (tanpa

tasydifl,dan juga iUf, dengan mernbuang lma'-nya. Dan dikatakan $lf
-dengan dhammah pada hantah dan bsgdid pada 4na '- dan 4j,
narnun sebagian mereka mengingkarinya. frli adalah empat puluh

dirham, jadi nishabnya dua ratus dirham. Dirham diartikan sebagai

perak mumi yang hakiki, bila ada campurannya maka tidak wajib

dizakati hingga kadar yang muminya mencapai dua ratus dirham. 3]iJr,

menurut suatu pendapat, adalah sebutan untuk funggal. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa ini seperti kata piiir (kaum; beberapa orang) dan

il]J' (beberapa orang).

Hadits ini menunjukkan tidak wajibnya zakat pada jumlah-jumlah

yang kurang dad ini pada hal-hal tersebut. Sernentara Abu Hanifah

menyelisihinya dalam zakat tanaman, dan dia mengaitkan zakat dengan

setiap tanaman baik yang sedikit maupun banyak. Untuk ini dia bedalih

dengan sabda Nabi g, *) iS.tSit *.,P qt ,'.liir;A ]ca;' Li

s4s HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-

Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal.
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F 'U;a. (Tanaman gng diain oleh air hujan akahya seper sepuluh,

dan tanarnan Sang diain dengan in:gasi dan pengairan, mal<a zakahSn

seper dua puluhl, dan ini bedaku umutn, mencakup yang sedikit dan

yang banyak.

Hal ini dijawab, bahwa maksud dari hadits ini adalah keterangan

tentang kadar yang dikeluarkan, bukan kadar harta yang 'diambil

zakahya. Dan mengenai ini ada kaidah ushul, yaitu bahwa lafazh-lafazh

,rnri, berdasarkan pengertian bahasa ada tiga tingkatan; Pettanza. Apa

yang zhahimya tidak mernaksudkan kanmuman, seperti hadits ini.

Kdua: Apa yang mernaksudkan keumuman, lraitu dikemukakan dari

permulaan, bukan karena suatu sebab, dengan maksud menrbangun

kaidah-kaidah. Ketiga Apa yang Udak tampak padanya indikator

tanrbahan png menuniukkan keumurnan, dan tidak tampak juga

indikator !rar{, m€nuniuldmn keMak urnurnan.

Ada sanggahan dari sebagiirn ularna muta'aktrkhir mengenai

bagian yang pertama, lraifu lnng tidak mernakzudkan ketrmuman.

Sebagian mereka menunhrt dalil 1ang menunjukkan ifu. Cara ini tidak

baik, karena ini perkara yang sudah dikenal dari redaksi kalimat,

sedangkan konotasi rgdalsi fidak harus ditegaldon oleh dalil. Dernikian

itu, bila maksud kalimat telah difahami, lalu diminta dalil yang

menunjukkannSn, tenfu akan sulit, karena gnng mengkaji kemrbali

kepada rasa bahasanya, sernentara yang men!,anggah kernbeli kepada

agarnttnlra dan keadilannya

Hadits ini juga d$adikan dalil oleh orang yang mernandang

bahwa kekuranganyang sdikit dalam timbangan menghalangi wajibnya

zakat, dan ini zhahimya hadits ini. Sementara Malik menolelir

kekumngan Snng sangat sedikit, yang bersamanya bisa menguntungkan

dirham dan dinar dengan kannfungan !,ang s€rnpuma.

Adapun tentang A-lj!i, para sahabat Asygafi'i berbeda

pendapat, bahwa kadamya adalah perkiraan atau batasan. Orang yang
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berpendapat bahwa ifu adalah perkirakaan, maka dia menolelir

(kekurangan) yang sedikit, dan zhahimya hadits ini menunjukkan bahwa

kekurangan tidak berpengaruh. Pendapat yang lebih benar, bahwa

kekurangan itu adalah yang sangat sedikit, Snng tidak menghalangi

penggunaan sebutan dalam tradisi (kebiasaan yang berlaku), dan para

ahli bahasa Amb udak disibukkan dengan menyatakan bahwa itu fidak

dimaafkan (dimaklumi).

;vht ,k lt JhLl a?nt orri;; €j .,--r vy

vt ,ru-ri e:.fr* y"ir)e* GFu';"A,,sG;;,
.e1)t

172. Dan Abu Hurairah 16, bahwa Rasulullah $ bersabda,

" Tidak wajib atas seoftng muslim mengeluarkan zakat pada budaknya

(hamba saha5n) dan dan tidak pula pada kudanla."

Dalam lafazh lainnya disebutkan: " kecuali zakat frthmh pada

budak."36

Penjelasan:

Jumhur berpendapat tidak wajibnya zakat pada afisik kuda.

Kami garis bawahi kalimat "pada fisik kuda" dari wajibnya zakat, karena

tidak demikian pada nilainya jika diperoyeksikan untuk perdagangan.

Abu Hanifah marajibkan zakat pada kuda. Inti madzhabnya, bahwa bila

terdapat jantan dan betina, maka wajib dizakati, hanya ada satu

pendapat darinya. Tapi bila hanya terdapat jantan atau betina saja,

maka ada dua riwayat darinya. Karena perkernbangan dengan

3M HR. AlBukhari di lebih dari sahr tempat. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-
Tirmidzi, hnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal.

4 Y4tits;
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berketurunan tidak terjadi kecuali dengan berkumpulnya jantan dan

betina. Bila diwajibkan zakat, maka dia boleh memilih antam

mengeluarkan safu' dinar unfuk setiap ekor kuda, atau menilai dan

mengeluarkan lima dirham dari setiap nilai dua mtus dirham. Unhrk itu

ia berdalih dengan hadib ini, karena hadits ini menunjuklon fidak

wajibnya zakat pada kuda milik orang Islam secara muflak.

Hadits ini juga tidak menuniukkan waiibnp zakat pada fisik

hdak.

Hadits ini dijadilan dalil oleh golongan Znan$an dahrn

menglatakan tidalt wajibnyra zakat perdagangan, dan dilotalon,bahwa ini

pcndapat larna AsIFslrafi'i, karena haditsnya menuniul*an fidak

unjibnya zakat pada kuda dan budak secara mutlak. Jumhur menlawab

pendalilan mereka dengan dm hal;

Perbma. Pendapat yang meunjibkan, karena zakat

perdagangan terkait dengan nilai, bukan dengan fisik. Sernentam hadits

ini menunjukkan tidak ada kaitan dengan fisik, karena bila zakat

dikaitkan dengan fisik dari budak dan kuda, malo ada zakatqn bila

fisiknya ada, namun kenyataannya tidak denrikian. Karena bila bemiat

memiliki budak, tentu gugurlah kamjiban zakat, sementara fisikn5n

masih ada. Akan tetapi zakat ifu terkait demgan nilai dengan q,rarat

perdagangan, dan syarat-qlarat lainnya.

Kedua, Bahwa hadits ini bersifat urnurn mengenai budak dan

kuda. Bila mereka mengernukakan dalil gang menunjukkan wajibnya

zakat perdagangan, maka dalil ini lebih khusus daripada keumuman itu

dari segala segi, sehingga lebih didahulukan daripadanya, bila tidak ada

kemumuman pada darinyra safu segi pun. Bila dikeluarkan berdasarkan

dua Snng urnurn dari satu segi tanpa segi lainnya, jika dalil itu benrpa

nash, memang perlu pernastian penggunaan dalil atas wajibnya zakat

perdagangan, tapi maksudnyn di sini: penjelasan tentang cara

pengkajian pada hadits ini.
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Hadits ini juga menunjukkan wajibnya zakat fithrah pada hamba,

dan tidak diketahui adanya perbedaan pendapat mengenai ini, kecuali

budak unfuk diperdagangkan, ada perebedaan pendapat mengenai ifu.

Tambahan ini -yakni redaksi: 6{ij, ,; Pt X:* lt (kauali

zakat fithrah pada budah-, tidak muttafaq 'alain, tapi setahu aku hanya

diriwayatkan oleh Muslim.

t \t ;* lt J;r'of ,^- ?nt of ., alj e)

;GSr,;) )+ L"At t .'rt:l 4ti .:+ :
r or.t,

.U-.o.i.Jl

173. Dari Abu Hurairah rg, bahwa Rasulullah $ beraMa,

"Hamn tqnak (wn7 terlepas kemudian mentsak) fidak ada denda aks
petnilikrya, dan pda sunur tidak ada kev.njiban atas siap pun, hn
pda brug tanbng tidak ada kewjibn abs siapa pun, sdanglan
harta terpendam (tenuan dalam tanah) tqkena zakat sebesar

seperliml."347

Penjelasan:

i$"ir aaaah kehilangan dan apa yang tidak ditanggung .'rUiAr
adalah he,wan temak. Disebutkan di dalam sebagian riwayat: :dt L?
')t-+ (luka yang diakibatkan oteh hewan ternak (lnn7 lepas) tidak

ditanggung). Berdasarkan nashnya, hadits ini menunjukkan bahwa

kerusakan yang diakibatkan oleh heuuan temak tidak diganti. Maka

kemungkinan maksudnya adalah: kejahatannya terhadap badan atau

u7 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini. HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-

Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal.

ca

f -tvr
,JGu;ir *t
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harta. Bisa juga maksudnya adalah kejahatannya terhadap badan saja,

dan ini yang lebih mendekati hakikat ij'jr guka). Berdasarkan perkiraan

mana pun, mereka tidak mengatakan dengan keumuman ini. Adapun

kejahatannya terhadap harta, ada perinciannya bila hal itu terjadi di

ladang (tempat tanaman) pada malam hari dan siang hari, dimana si

pemilik herryan ifu menanggung apa yang dirusak het,r.ran temakn5n ifu di

malam hari, tapi tidak menanggun! yang dirusaknya di siang hari.

Mengenai ini terdapat hadits dari Nabi S yo"S menunjukkan demikian.

Adapun kejahatannya terdapat badan, mengenai ini telah

dibicarakan bila he',r,ran itu ada yang menungganginya,

mengendalikannya atau' menunfunnya. Mereka merincikan bahasan

mengenai ini dan berbeda pendapat pada sebagian gambamn kasusnya.

Mereka fidak mengatakan dengan keumuman dan menggugurkan

kejahatannyra. Maka bisa dikatakan, bahwa kejahatanryn digugurkan

(tidak ditanggung) bila tidak terdapat kelalaian dari pihak (pemilik) harta,

atau orang yang sedang menspasainln, dan hadits ini berlaku pada

kasus ifu.

Sedangkan ju?1, yang dikenal oleh Jumhur adalah harta yang

dipendam kaum jahiliyah. Hadits ini dengan nashnya menunjukkan

r,rnjib dizakati sebesar seperlimanya. Kemudian tentang penynlurannya,

ada dua pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i; Pethma: kepada

pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Kedua: kepada pihak-pihak

yang berhak menerirnil fai (harta yang ditinggalkan musuh tanpa

peperangan), dan ini yang dipilih oleh AI Mr.rzani. Para ahli fikih telah

mernbicarakan banyak masalah !,ang terkait dengan rikaz yang

kemungkinan diambil dari hadits ini;

Pertamaz Apaloh fikaz ifu khusus berupa emras dan perak,

atau berlaku juga selain itu? Ada dua pendapat Asy,Syafi'i mengenai ini.

Hadits ini terkait dengan orang yang menlntakan berlaku pada selain

IhlomulAhkam@



ernas dan perak berdasarkan keumumannya. Sernentara pendapat baru

Asy-Syaifi'i, bahwa ifu dikhususkan (hanya ernas dan perak saja).

Kedua, Hadits ini menunjukan, bahwa tidak ada perbedaan

pada ril<az, baik sdikit maupun banyak, dan tidak ada batasan nishab

nya. Ada perbedaan pendapat mengenai ini.

Ketiga: Hadits ini dladikan dalildalam menyatakan bahwa tidak

wajib haul (telah berlalu satu tahun) unfuk mengeluarkan zakat rikaz.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ini di kalangan ulama

ma&hab SSnfi'i, seperti halnya harh rampasan peftmg dan penghasilan

yang dikeluarkan seper sepuluhnya. Sementam pada barang tambang

ada perbedaap pendapat mengenai diterapkannya haul. PerbeAaannya,

bahwa rikai diternukan sekaligus, tanpa bersusah payah, dan

perkembangan padanya telah sernpurna, sedangkan yang

perkernbangannya telah sempuma tidak berlaku haul padanya, karena

haul adalah masa yang ditetapkan untuk dicapainSa perkembangan.

Sementara manfaat barang tambang diperoleh dengan susah payah

sedikit derni sedikit, maka menyerupai keunfungan barang perdagangan,

sehingga berlaku haul padarrya.

Keempat: Para ahli fikih mernbicarakan tentang tanah-tanah

fiahan) 5nng mengandung rikaz, dan menetapkan hukumnya secara

berbeda-beda sesuai dengan perbedaanngn. Di antara mereka ada yang

mengatakan, bahwa harta rikaz wajib dizakati dengan mengeluarkan

seperlimanya, bisa secara muflak atau pada kebanyakan bentuknya. Ini

lebih mendekati kepada haditsnya. Samentara menurut ulama madzhab

Syafi'i, bahwa bila tanah itu dimiliki oleh seorang pernilik terhormat,

baik muslim maupun ahlu dzimmah (non muslim yang dilindungi kaum

muslimin), maka tidak disebut sebagai dkaz, iika si pemilik tanah

mengakuinya maka ifu sebagai miliknya. Bila ada yang menggugahr5ra,

maka pengakuan Snng diterima adalah pengakuannya (si penrilik tanah).

Jika dia (si pernilik tanah) tidak mengakui sebagai miliknya, maka
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dikonfirmasikan kepada penjualnya (yang menjual tanah itu kepadanya;

pernilik sebelumnya), kemudian kepada penjual sebelumnya lagi (pernilik

sebelumnya lagi), dan setenrsnya hingga kepada orang yang pertama

kali memrhjrka lahan itu. Jika tidak diketahui juga, maka zhahimya

madzhab ini, bahwa barang itu sebagai lqathah (barang temuan).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu bukan luqathah, tapi harta yang

hilang, sehingga hanrs diserahkan kepada imam dan dimasukkan ke

baitul md. Jika diternukan rikaz dianah 1nng dibuka (digarap) oleh

seorang harbi (kafir yang merrerangi), rnaka harta ifu seperti harta orang

harbi lainnln bila berada di tangan kaum muslimin. Bila ditemukan di

lahan mati di daaah perang, nnlra itu seperti di lahan rnati di negeri

Islam, dernikian menunrt AqrSyafi'i. Bag yang menernukannya ernpat

perlirna bagian.

,k lti;t 6 zJv;;?t't'abtt;;; €j *-tvt
,F'i.t € r,E.ifut *l;?ttt,i,.t'# *tt'iltt
iG .Ft *'ht * i, );,?;$,i ,-lrt'i'np',
,ini ok'of 'yr ;:Li i.t #-6 *i *'b, J* !, J;,
itafr'Gtr'rf u^gr;r., .i"r:;i o$br'€Jy:ilF rlfi rtlrr i&fr

Jl ,*ui,i6 ; .qqi',*,ry1t*itfrlr.it W e
ry ';* ,h,St'*Ll c-i;3

L74. Dari Abu Hurairah r$, dia berkata, "Rasulullah S
mengufus Umar fi untuk mernungut akat,lalu dikatakan, hnu Jamil,

Khdid bin Walid dan AI Abbas -paman Rasulullah $- menolak, maka

Rasulullah $ bersabda,'Apa gng diingkari oleh lbnu Jatnil, kecuali

karqa dia sebelumn5a faka lalu Allah menjadikanngn ka5a. Sdangkan
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I{halid, l<alian telah berbuat zhalim terhadap l{halid, karena sebenamya

dia telah meumkalkan baju pmng dan palengl<apan perangnya untuk

di jalan Allah. Sdangkan Al Abbs, mala itu menjadi tanggunganku

dan (ditambah) seperti itu pula.' Kemudian beliau berkata, 'Wahai Umar,

apa engkau tahun bahm paman sneomng miriP a!mhngp!"344

Penielasan:

Hadits ini mengandung kerumitan pada beberapa bagian

darinya. Pernbahasan mengenai ini dari beberapa segi;

Pertama: Redaksi $:t*lt ,)" 'fr'cii. (mengutus (lmar untuk

memungut zakafi, tampaknya bahvrn maksudnya adalah zakat wajib.

Sebagian mereka menyebutkan, bahwa bisa juga ifu tathawwu'

(shadaqah sunnah), berdasarkan kemungkinan dan perkataan. Zhahimya

bahwa itu adalah shadaqah wajib (zakat), karena hal itu telah diketahui,

sehingga ditambahkan alif dan laam fianya. tagi pula, pengutusan

(untuk pernungutan) har5n dilakukan pada shadaqah (zakat) !,ang

diwajibkan.

Kedua, Dikatakan g-- p, d*g* fathahpada bentuk nndhi

nya dan dengan kasnh pada benfuk mustaqbalnya, atau sebeliknya,

yaifu dengan kasmh pada bentuk madhinya dan dengan fathah pada

bentuk mustaqbalnya (#-- i$. Hadits ini menunjukkan, bahwa tidak

ada udzur baginya dalam meninggalkan ini, karena p Uornut 
"a'13Ji

(mengingkari). Jika tidak ada hal yang menyebabkannyra menolak, maka

fidak lain karena dia miskin lalu Allah menjadikannya kaya, maka tidak

ada yang menghalangi. Ini di antara yang dirnaksud oleh orang Arab

348 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini, hanp saja tidak menyebutkan Umar, dan tidak

pula apa png dikahkan kepadanya mengenai Al Abbas. Driwayatkan juga oleh

Muslim dengan lafazh ini, dan jr.rga oleh An-Nasa'i dan Imam Ahrnad bin Hanbal.
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dalam hal seperti ini, 3nitu penaftan dalam bentuk mublaghah dengan

penetapan, sebagiamana ungkapan seoftmg pengnir:

t'Kt Ltj.'uij3",ryr#'6#Ll ? e * r)
" Tidak ada cela pada merel<a, kauali pdang-pdang mereka

fumpul l<arana manghanbm pm pmjurit."

Karena jika tidak ada cela pada mereka selian ini -padahal ini

bukan cela-, maka sebenamya tidak ada cela pada mereka. Demikian

juga di sini, jika dia tidak mengingkari kecuali karena Allah telah

menjadikannya kaya setelah sebelumnyn dia miskin, maka fidak sebagai

yang mengingkari.

Ketiga: ir:;ir (perlengkapan perang) adalah apa yang

dipersiapkan seseorang yang berupa senjata, tunggangan dan alat-alat

perang. Di dalam riwayat ini disebutkan dengan lafazh: txjiel, dan di

dalam riwayat lainnya disebutkan dengan lafazh: 'o:J-!el. Ada perbdaan

pendapat mengenai ini. Ada yang mengatakan, iiJi';1, dengan taa', ada

juga yang mengatakan, 'o$1, dengan ba' pada huruf keduanya. Dan

bedasarkan ini mereka be6eda pendapat. Yang benar, bahwa 'c:J$l

jamak dari i-,6, yaitu hanran berakal yang dimiliki. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa itu adalah jamak dari suatu sifat, yaitu dari

ungkapan: "J-?'d:rJ, artinya: kuda yang keras. Pendapat lain

menyebutkan: yang dipersiapkan untuk difunggangi. Pendapat lain

menyebutkan: yang lariqn kencang. Sebagian mereka memjilrl+an tni,

karena biasanya tidak terjadi peurakafan budak untuk di jalan Allah, beda

halnya dengan kuda.

Keempat: Hadits ini mentrnjukkan bolehnya mauakafkan

harta-harta bergerak. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai ini.
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Kelima, Ada problem di sini karena Umar tidak diperintahkan

mengambil zakat darinya dan mernaksanp ketika dia menolaknya.

Suafu pendapat menyebutkan mengenai jawabannya: Kemungkinan

Nabi,$ telah membolehkan bagi Khalid r.rntuk menghitung apa yang

diunkafkannla dari itu pada apa yang hanrs dizakat, karena itu untuk di

jalan Allah. Denrikian png diceritakan oleh Al Qadhi, dia berkata, "lni

hujjah bagi Malik dalam mernbolehkan penyerahannya kepada satu

golongan. Ini juga pendapat sexnua ulama, berbeda dengan fuySyafi'i
yang mewajibkan pembagiannya kepada golongan yang delapan." Lebih

jauh dia mengatakan, "Berdasar*an ini, boleh mengeluarkan nilai pada

zakat. AI Bukhari memasukkan hadits ini pada bab: 'Mengambil hargu

pada zakat,' rnaka ini menunjuklon bahun dia berpendapat dengan

penalsuilan ini."

Saya katakan: Ini tidak probelamnSn, karena sesuafu yang tela

diwakafkan unfuk saluran tertenfu sudah jelas penyalumnnya

kepadanSn, dan pihak pada saluran itu berhak di samping sebagai pihak

penerima walef. Jika tdah dimintakan dari l$a[d zakat harta yang

diwakafkannp, maka bagaimana itu bisa terjadi padahal telah

ditetapkan saluran dari apa png diwakafkannya? Jika telah dimintakan

darinya zakat harta 5ang Udak diwakafkannya -!,ang bm.rpa barang,

tanaman dan ternak- rnaka bagaimana bisa dia dituntut atas apa yang

diuajibkan atasnya dalam hal itu, padahal telah jelas saluran harta wakaf

itu?

Adapun pendalian dengan itu dalam menyatakan bolehnya

penyaluran zakat kepada golongan yang delapan, dan boleh mengambil

.il*!., ini sangat lernah. Karena jika dibenarkan apa Snng dikatakan

dalam hal itu, maka pernbolehan dalam kedua masalah itu diambil dari

perkiraan tahruilan itu, sedangkan apa 5nng ditetapkan atas perkiraan

tidak harus berlaku, kecuali jika perkiman itu benar-benar teriadi, dan itu

tidak ditetapkan dengan cara apa pun, dan orcrng png mengatakan
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pertakaan ini juga tidak menjelaskan kecuali hanya mernbolehkan,

sedangkan pembolehan itu tidak menunjukkan terjadinya.

Kecuali bila Al Qadhi mernaksudkan, bahwa itu adalah hujjah

bagi rnalik dan Abu hanifah berdasarka pakirenn, maka itu mendekati,

tapi harus dipefiatikan, karena tidak melahirkan hukum pada perkara

itu sendiri.

Saya katakan: Kernungkinan unl<af 1nng dilakukan Khalid pada

perlengkapan perangnla untuk di jalan Allah adalah penytapannya

unfuk itu dan fidak akan menggunakannya trnfuk selain ifu, ini mernang

bentuk wakaf walaupun belum sebagai wakaf. Tidak jauh kemungkinan

bahwa maksudngra seperti itu dengan lafazh ini, dan redaksi, n#'€l
t:rJ.g gaunggahn5a l<alian mqzlzalimi l<halidt dimat<sudkan kepada

perkataan mereka, batrwa Khalid menolak, pkni menzhaliminya dalam

menisbatlennya kepada menolak fiang wajib, padahal dia telah

menggunakan hartanya di jalan Allah. Jadi maknanya: Bahwa dia tidak

bermaksud menolak keurajiban, dan kernr.mgkinan penolakannln adalah

selain itu.

Keenam, Dari ini sebagian mereka menyimpulkan wajibnya

zakat perdagangan (perriagaan), dan bahwa Khalid dituntut dengan

harga-harga baju perangnya dan perlengkapan perangnlra. Mereka

berkata, "Tidak ada kamjiban zakat pada hal-hal ini, kecuali untuk

diperdagangkan." Pendalilan ini dipandang lernah, karena ini pendalilan

dengan perkam lnng mernungkinkan, bukan grang pasti sebagaimana

5ang diklaim.

Kefuiutr: Orang yang mengatakan bahwa ini adalah shadaqah

tathaunru', tidak ada problern dalam hal ini, dan Nabi fl mencukup

dengan apa yang diwakafkan oleh Khalid untuk saluran-saluran ifu dari

mengambil hal lainnya sebagai shadaqah tathawwu'. Dan orang yang

menuntut hal lain darinya -padahal dia telah mer,vakafkan dari hartanya

dan perlengkapan perangnya untuk di jalan Allah- berarti dia telah
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menzhaliminya menurut anggapan hadisi dan sesuai dengan keluwesan

penggunaan sebutan kezhaliman.

Kedelapan: Sabda beliau *,6tt'gf (maka itu meniadi

tanggunganku dan (ditambah) seperti itu pulal. Ada dua pandangan

mengenai ini; Pertama: Bahwa lafazh ini merupakan ungkapan

mengenai apa yang ada pada Al Abbas, dan ini dikuatkan oleh saMa

beliau, )*:'H,y'lt'C',tt lbahun paman s*@ftng mirip ayahnyal,

karena lafazh ini menunjukkan apa yang kami sebutkan. Karena

stahrsnya lnng sama dengan ayah, maka sesuai dengan apa yang

diembannya.

Kdua, Bahwa ini pernberitahuan tentang perkara yang telah

terjadi dan berlalu, yaitu piniaman zakat png didahulukan dua tahun

dari Al Abbas. Mengenai ini ada hadits yang diriwa5ntkan:

"Sesungguhnga kami mendahulukan zakat daringn dua tahun." Satu

pokok menghimpun dtn pohon.

iii'r ,r-if il:Jvfci$#i' **-tvo
,U\t #- rt'err rait Gs ,ur3st ,f € ti,,:* ?;- l;:,
.urJr +3f J'&ti- S\y,yaf ;rr;6j'n1<t r*
r.+: hr frr(i i;tla lof jl ,r3\t'#1 G-:Jui |&+i
,i*iG& .r.,r,. hr i*t:^sa,o.orirr $Ift6t$ €,
l,r 

'rju y, ;;:, tkJ'of'39- t :Jv .Ul t;;i hr 
'rjti

of o'r*; Yf ):-?i tk g ,'iii'&'; ,,sv .'il t;;,
);j tE)-;) d l' );4or:"t{t ,4,i iilur.,6t',.,'i;-
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'.3U _ol! 'rf u':, o1t'aL i, ,rU\r ,l1t
Lty. t&'f1t )vt 

',6t, 
iq )U\t .Wi l:.:\t t51,

. *?t & G:;,t,JL' t s ryti,i:;l
175. Dari Abdullah bin Zaid bin fuhim, dia berkata, "Ketika

Allah memberikan hartia rampasan yang ditinggalkan musuh dalam

perang Hunain, Rasulullah $ membagi-bagikannya kepada sejumlah

orang dan para muallaf, dan beliau tidak mernberi sedikit pun kepada

kaum Anshar. Maka seakan-akan mereka merasa keberatan karena

tidak mernperoleh apa yang diperoleh oleh orang-orang itu. Maka beliau

berpidati di hadapan mereka, beliau bersabda, 'Wahai se*alian l<aum

Anshar! Bul<ankah aku mendapati kalian dalam kadaan sqat lalu Allah

mqnberi l<alian petunjuk l<arena aku? Dan kalian dalam kadaan
terp*ah belah latu Altah man5atul<an kalian karena atru? Dan katian

dalam keadaan miskin, lalu Dia mmcukupkan kalian (menjadi tidak

berkel<unngan) karena akr?' Sdaap kali beliau mengatakan sesuatu

mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang paling berjasa.' Beliau

bersaMa, 'AW yang menghalangi kalian unfuk menjaumb Rasululan'
Mereka berkata, 'Allah dan Rasul-Nya yang paling berjasa.' Beliau

bersabda lagtr,'Seandainga lalian mau niscaga kalian bisa mengatakan,

'Englau datang kepada l<ami dmtikian dan dmtikian. Tidakkah lalian
rela jika omng lain pergi dengan mernbawa kambing dan unta

sqnenbn kalian pergi berama Rasulullah ke tempat kalian?

Sandain5n hdak ada hiimh, tentu aku adalah salah seorang di antara

Ansar. SandainSn oftng-oftng melalui suafu lernbah atau

bukit, tentu aku melalui lembah dan buki kaum Ansar. &ang-omng
Ansar itu bagaikan pkaian dalam oftng lain bagaikan

pal<aian luar. SesungguhnSn setelah ketiadaanku, kelak kalian akan

'.:Ki4t
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menemukan qoisme (mementingkan dii sendii), mal<a bersabarlah

l<alian hingga kalian berjump di telagd."ug

Penielasan:

Hadits ini menunjuklon pemberian kepada orang-orang yang

dibujuk hatinya, hanya pemberian ini bukan dari zakat, karena tidak

termasuk kategorinya, kecuali dengan mengqiyaskan diberinya mereka

zakat kepada diberinya mereka dari harta rampasan yang ditinggalkan

musuh dan dari harta yang seperlima bagan.

Redaksi lt+1 /tltJt'i# (Maka seakan-akan mereka

memsa keberatan), ini ungkapan yang baik sebagai benfuk kesantungan

dalam menceritakan apa yang memsa rasakan. Hadits ini menunjukkan

ditegakkannya hujjan terhadap lawan ketika diperlukan. Kesesatan yang

diisyaratkan di sini adalah kesesatan syirik dan kekufuran. Sedangkan

petunjuk adalah keimanan. Tidak diragukan lagi, bahwa nikmat iman

adalah nikmat yang paling besar, karena tidak disamai oleh sesuatu pun

dari perkara-perkara dunia. Kemudian disusul dengan nikmat persatuan,

dan ini juga lebih besar daripada nikmat harta, sebab harta banyak

digunakan untuk meraih ifu. Dulunya kaum Anshar dalam kondisi yang

sangat berpecah belah dan saling menjauh, serta sudah lama sekali

terjadi peperangan di antara mereka sejak sebelum diutusnya beliau,

termasuk di antaranya peristiwa 3r'uL.350 Kemudian nikmat ini disusul

dengan nikmat kekayaan (kecukupan) dan harta. Tentang jawaban para

sahabat ,& itu terkandung kesanfunan dan pengakuan akan kebenaran

349 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini pada pembahasan tentang peperangan. HR.

Muslim pada pernbahasan tentang zakat.
350 Lafazh orji dengan 6aa ' bertitik satu dan 'ain rarrya titik -seperti l<ata q(j-,

demikian yang dicantumkan di dalam kamus. Yaitu nama sebuah tempat di

antara Mekkah dan Madinah. Perang itu t€riadi di akhir-akhlr masa jahiliyah,

atara suku Aus dan Khazraj.
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disamarkan oleh perawi dengan mengatakan , fi-3't fi? (dqnikian dan

demikian). Di dalam riwayat lainnya disebutkan secara jelas. Maka di sini

perawi mengemukakan secam santun dengan menyamarkannya. Di

antaranya disebutkan tentang pertolongan kaum Anshar, kerendahan

hati, kesantunan berbicara dan pergaulan mereka.

Sabda beliau &, tt}-lVlt lTidak retakah latian..dsl

mern niukkan lebih dipentingkanqn mereka dan peringatan tentang apa

ydlg dilalailon karena besamya apa yang mereka peroleh dibanding

dengan apa yang merelo peroleh berupa kerner,vahan duniawi.

SaMa beliau, it;r4t li $eandainw tidak ada hijnh... dst)

mengandung iq,ramt agung tentang keutarrnankaum furshar.

Sabda beliau, J' '.t!i ',>:l;, tJii Qantu aku adalah akh
s@rarlg di anbn golongan Ananl, yakni secara hukum dan kelompok.

Waltahu a'hm.lni tdak boleh dirnaknai rnatrstrdqn secara nasab.

Sabda beliau, ]U) :,/dti isp ]&rti (OruSpnng Arxsar itu

bgpikan plaian dalam oftng lain bagpikan plaian lua).

jtiltt adalah *k"T yang lansung mengenai tubuh, sedangkan ]6l.lr
adalah pakaian Snng di atasn3ra. Penggunaan kedua lafazh ini sebagai

kiasan tentang kedekatan mereka (dengan Rasulullah S), serta

kekhususan dan kelebihan mereka dibanding selain mereka dalam hal

itu.

Sabda beliau *,;:;l ttfr3:ji€"€l lsamsguhntn .setetah

ketiadaanku, kelak l<alian al<an merzentukan qoisme), ini salah safu

tanda kenabian, karena ini merupakan pernrberitahmn mengenai

perkara SBng akan datang, dan itu benar-benar terjadi sebagaimana

yang dib€ritaton oleh Nabi *. Yang dimalsud dengan '#i adalah
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manusia lebih mementingkan diri sendiri dengan urusan dr.mia. Wallahu

alam bish shaunb.
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Jh ;j :Jv (.ii" ?nr orr'# u hr * e -,t vl
y"rJr e - 06) Js'sf - .U; i* *:r;)rhr .,t ir
tr,.,a.'rtc-
Jl; :Ju f,a;GG'rf ,;J;GA ,ljt^:,:t:',.jit: J\,t

176. Dari Abdullah bin Umar l$, dia berkata, "Rasulullah $
mamiibkan zakat fithrah -atau dia mengatakan: Ramadhan- atas laki-

laki dan perernpuan, oftrng merdeka dan hamba sahaya, png benrpa

satu srSa'kurma atau safu sha's5a'ir." Dia berkata, "Lalu orang-orang

menggantinSn dengan setengah sia'gandum, atas anak-anak dan orang

der,vasa." Dalam lafazh lainnyra disebutkan: "Agar ditunaikan sebelum

kelmmya manusia untuk shalat fledul Fi1i1."ssr

BAB ZAKAT FTIHRAH

Penielasan:

Yang masyhur dari madzhab pam ahli fiL:ih: wajibnya zakat

fithrah berdasarkan zhahim5ra hadits dan lafazh ,,ir,rJ lmewajiblan).

Sebagian mereka berpendapat tidak wajib, dan mereka mengartikan

lafazh ,":-'-J (manjiblar) sebagai makna menetapkan, dan itu makna

asalnya secam bahasa. Akan tetapi berdasarkan nukilan dalam tradisi

351 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ar.Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majafi dan

Ahrnad.
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penggunaan artinya mer,rnjibkan, maka mengartikannya demikian

adalah lebih utama, karena itulah yang masyhur dalam penggunaan,

maka memaksudkan itu adalah 5nng lebih dominan.

t<ata'Ot:ara) (Ramadharl), dan di dalam riwayat lainnSa: tWt'O,
(pada bulan Ramadhanl, dikaitkan dengannya oleh orang yang

memandang bahwa waktu wajibnya adalah kefika terbenamnya matahari

pada malam 'ld. Dilmitkan juga dengan ini oleh orang yang memandang

bahwa uraktu wajibn5la adalah k€fika terbitryra fajat pada hari 'ld- Kedua

pendalilan ini lemah, karena perangkaiannyra dengan berbuka dari

Ramadhan tidak berarti menunjukkan bahwa itu waktu wajibnya, tapi

menunukkan perangkaian zakat ini kepada berbuka dari Ramadhan,

sehingga saat itu dikatakan wajib karena zhahimya lafazh ,":.r-i
(memiibkanl. Sernentara tentang waktu wajibnya diambil dari hal

lainnya.

Redalsi 9",-j2:6';i6,,Jlii f ts,,P bbs takitaki dan

perenpuan, orzng merdeka dan hamba duW) menunjukkan wajibn5n

pengeluaran zakat itu dari mereka, walaupun lafazhgjl menunlukkan

secara jelas wajibnya itu atas mereka. Para ahli fikih berbeda pendat

mengenai orcng-orang yang harus dikeluarkan zakat dari mereka,

apakah ka,uajiban ifu langsung atas mereka atau tidak? Dan apakah

yang mengeluarkan menanggungnya atau kev,rajiban itu mengenai atau

Udak? Orarrg yang berpendapat dengan pendapat perhama mengatakan

dengan zhahimya kalimat, jrytt!,J;ti j&5 ,j:\?5 f ilt ov 'Atas laki'-laki

dan paempuan, orang mqdel<a dan hamb sahaga, " karenazhahimya

menunjukkan terkaitnya ka,vajiban dengan mereka, sebagaimana yang

kami sebutkan. Syarat pedoman ini: memungkinkan untuk menyertakan

ker,r,rajiban pada asalnya.

Llbt uauUn empat mudd, dan satu mudd adalah satu sepertiga

ithl dengan takaran Baghdad. Abu Hanifah menyelisihi ini, dia
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menetapkan safu srSa' adalah delapan rithl. Malik berdalih dengan

nukilan para khalaf dari para salaf di Madinah, dan ini adalah pendalilan

lnng benar lagi kuat dalam hal semacam ini. ketika dia berdebat dengan

Abu Yusuf yang dihadiri oleh fu-Rasyid dalam masalahini, Abu Yusuf

kembali kepada pendapatnya setelah dia mengemukakan argumen

sebagaimana yang kami sebutkan itu.

.,,: Redaksi # b bb \t ,f 'u 6b (&tu sha' kurma atau satu

sh*lEWi'l1adalah penjelasan tentang jenis yang dikeluarkan dalam zakat

ini. Telah disebutkan juga penetapan jenis-jenis lainnya untuk hal ini di

dalam sejumlah hadits png lebih banyak daripada apa yang disebutkan

di dalam hadits ini. Di antara orang-orang ada yang membolehkan

semua jenis ini s@ara mutlak berdasarkan zhahimSn hadits. Di antam

mereka ada yang mengatakan, "Tidak boleh mengeluarkan kecuali

mayoritas makanan negerinya." Saya menyebutkan hal-hal ini, karena

s€muanya mempakan makanan 5ang biasa dikonsumsi di Madinah pada

wakfu itu. Berdasarkan ini, maka tidak sah di neg€ri Mesir kecuali

dengan mengeluarkan gandum, karena ifu merupakan mayoritas

makanan pokok di sana.

Redal$i ';l.J;,iUi (Lalu onng-omng mazggantin5a... dst), ini

ma&hab Abu Hanifah mengenai gandum, karena dikeluarkan setengah

sha' dari ifu. Suafu perndapat menyebutkan, bahwa png mengganti ifu

adalah Muawiyah bin Abu Sufuan. Mengenai ini telah diriwayatkan

sebuah hadits yang mar{u'kepada Nabi $ dari jalur lbnu Abbas. Orang

yang berpendapat dengan ini tidak mungkin berdalih dengan redaksi:

lr"t-ilt l:Ji6 ll-alu orangomng menggantin5a...) dan menjadikan itu

sebagai ijma' dalam hukum ini, serta lebih mendahulukann5n daripada

khabar satu orang. Karena Abu Sa'id Al Khudri menyelisihi dalam hal

ifu, dan dia berkata, "Adapun aku, maka aku masih tetap

mengeluarkannya sebagaimana dulu aku mengeluarkannya." Hal ini

tidak lebih dari perrbahasan.
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Sunnahnya dalam zakat fithrah adalah ditunaikan sebelum keluar

untuk shalat (shalat 'ld), agar dapat menucukupi kebutuhan orang miskin

dan menghentikannya dari upaSn meminta di saat ibadah.

tEErIhkamulAhlsm



656 IhkamulAhkam


